
Lista exercícios 1° COL – 03/03/2015 

PROGRESSÃO ARITMÉTICA 
 

Questão 01 
Sabe-se que a soma dos três termos de uma PA 
crescente é igual a 30, e o produto desses termos é 
igual a 750. Determine o último termo da PA. 
 
Questão 02 

Observe a sequencia a seguir PA( 321 ,, aaa ). Temos 

que 9321  aaa  e que 21.. 321 aaa . Calcule o 

valor de 3a . 

 
Questão 03 
As projeções para a produção de arroz no período de 
2012 – 2021, em uma determinada região produtora, 
apontam para uma perspectiva de crescimento 
constante da produção anual. O quadro apresenta a 
quantidade de arroz, em toneladas, que será 
produzida nos primeiros anos desse período, de 
acordo com essa projeção. 
 

Ano 
Projeção da 
produção (t) 

2012 50,25 

2013 51,50 

2014 52,75 

2015 54,00 

 
Qual a quantidade total de arroz, em toneladas, que 
deverá ser produzida no período de 2012 a 2021? 
 
Questão 04 
O número mensal de passagens de uma determinada 
empresa aérea aumentou no ano passado nas 
seguintes condições: em janeiro foram vendidas 
33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; em março, 
36.000. Esse padrão de crescimento se mantém para 
os meses subsequentes. Quantas passagens foram 
vendidas por essa empresa em julho do ano 
passado? 
A) 38.000 
B) 40.500 
C) 41.000 
D) 42.000 
E) 48.000 
 
Questão 05 
(MACK-SP) – O produto das raízes da equação x² + 
2x – 3 = 0 é a razão de uma PA de primeiro termo 7. 
O 100º termo dessa PA é: 
a) -200 
b) -304 
c) -290 
d) -205 
e) -191 
 

Questão 06 
Jogar baralho é uma atividade que estimula o 
raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência, que 
utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete 
colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma 
carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem três 
cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim 
sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem sete 
cartas, e o que sobra forma o monte, que são as 
cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de 
cartas que forma o monte é 
a) 21. 
b) 24. 
c) 26. 
d) 28. 
e) 31. 
 
Questão 07 
A soma dos 5 primeiros termos de uma P.A. é igual a 
-35 e a soma dos 10 primeiros termos é igual a 5. 
Qual é a soma dos 15 primeiros termos desta P.A.? 
 
Questão 08 
Qual é a soma dos 20 primeiros pares positivos? 
 
Questão 09 
A seqüência de números reais, com 12 termos, (89, a, 
b, c, ..., p, 45) é uma progressão aritmérica cujo 
oitavo termo vale: 
a) 57 
b) 59 
c) 61 
d) 63 
e) 65 
 
Questão 10  
A figura abaixo representa uma seqüência de cinco 
retângulos e um quadrado, todos de mesmo 
perímetro, sendo que a base e a altura do primeiro 
retângulo da esquerda medem 1 cm e 9 cm, 
respectivamente. Da esquerda para a direita, as 
medidas das bases desses quadriláteros crescem, e 
as das alturas diminuem, formando progressões 
aritméticas de razões a e b, respectivamente. 
Calcule as razões dessas progressões aritméticas. 

 
 
Questão 11 
Em uma agência bancária cinco caixas atendem os 
clientes em fila única. Suponha que o atendimento de 
cada cliente demora exatamente 3 minutos e que o 



caixa 1 atende o primeiro da fila ao mesmo tempo em 
que o caixa 2 atende o segundo, o caixa 3 o terceiro e 
assim sucessivamente. 
 
a) Em que caixa será atendido o sexagésimo oitavo 
cliente da fila? 
 
b) Quantos minutos depois da abertura dos caixas 
será iniciado o atendimento desse mesmo 
sexagésimo oitavo cliente? 
 
Questão 12 
Em um jogo, por cada bola retirada de uma urna (sem 
reposição) um apostador deve pagar da seguinte 
forma: R$ 1,00 pela primeira bola retirada, R$ 1,20 
pela segunda, R$ 1,40 pela terceira, R$ 1,60 pela 
quarta, e assim sucessivamente. 
Sabe-se que, de início, a urna contém bolas 
numeradas de 1 a 100, e que o jogo se encerra com o 
pagamento de um prêmio quando o apostador retirar 
a primeira bola contendo um número múltiplo de 7. 
Nas condições do jogo, o valor máximo, em R$, 
despendido pelo apostador até obter o prêmio é: 
a) 2,20. 
b) 187,20. 
c) 598,60. 
d) 815,10. 
e) 835,20. 
 
Questão 13 
Uma certa quantidade de latas de atum vai ser 
disposta em uma pilha de 30 camadas, conforme a 
figura abaixo. 

3
0
 c

am
ad

as

 
 
Determine a quantidade de latas da pilha. 
 
Questão 14 
Um tipógrafo está efetuando a montagem de um 
pequeno dicionário regional e, em seu primeiro dia de 
trabalho, fez a montagem de 35 linhas. Por questões 
contratuais, o dicionário deverá possuir 27 páginas e 
cada página terá 21 linhas. Sabe-se que esse 
tipógrafo, em cada dia de trabalho, produz o mesmo 

número de linhas do dia anterior mais 7 linhas. Dessa 
forma, o tipógrafo terminará a montagem do dicionário 
em  
a) 9 dias 
b) 8 dias 
c) 10 dias 
d) 11 dias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


