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LISTA DE EXERCÍCIOS 

PROGRESSÃO ARITMÉTICA E PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 
 
1. Determine o quarto termo da PA(3, 9, 15,...): 
 
2. Determine o oitavo termo da PA na qual a3 = 8 e r = -3: 
 
3. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA(2, 6, 10,...): 
 
4. Qual é o décimo quinto termo da PA (4, 10......)? 
 
5. Qual é o centésimo número natural par? 
 
6. Ache o sexagésimo número natural ímpar: 
 
7. Numa PA de razão 5 o primeiro termo é 4. Qual é a posição do termo igual a 44? 
 
8. Calcule o número de termos da PA(5,10.....785): 
 
9. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 km na segunda hora, e assim por diante, em 
progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? 
 
10. (FATES) Considere as seguintes seqüências de números: 
  
I.   3, 7, 11, ...                            II.  2, 6, 18, ...                          III. 2, 5, 10, 17, ... 
  
O número que continua cada uma das seqüências na ordem dada deve ser respectivamente: 
  
a) 15, 36 e 24             b) 15, 54 e 24          c) 15, 54 e 26           d) 17, 54 e 26          e) 17, 72 e 26 
 
11. Determinar o primeiro termo de uma progressão aritmética de razão -5 e décimo termo igual a 12. 
 
12. (PARA PENSAR) Em uma progressão aritmética sabe-se que a4 = 12 e a9 = 27. Calcular a5. 
 
13. Em uma P. A. são dados a1 = 2, r = 3 e Sn = 57. Calcular an e n. 
(Sugestão: substituir o an encontrado com a fórmula do termo geral na fórmula da soma) 
 
14. (OSEC) A soma dos dez primeiros termos de uma P. A. de primeiro termo 1,87 e de razão 0,004 é: 
 
a) 18,88               b) 9,5644                c) 9,5674            d) 18,9              e) 21,3 
 
15. (UNICID) A soma dos múltiplos de 5 entre 100 e 2000 é igual a: 
 
16. (PUC - RJ) Temos uma progressão aritmética de 20 termos onde o 1o termo é igual a 5. A soma de 
todos os termos dessa progressão aritmética é 480. O décimo termo é igual a: 
 
a) 20               b) 21          c) 22           d) 23          e) 24 

17. (PUC - RJ) A soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos é: 

a) 220.000     b) 247.500      c) 277.500     d) 450.000    e) 495.000 



 

18.  Escreva os cinco primeiros termos de cada P.G., sendo dados: 
 
a) a1 = 2 e q = 3                 b) a1 = 3 e q = -1                c) a1 = -6 e q = 

�

�
           d) a1 = -2 e q = 

�

�
 

 
19. Numa PG de 5 termos, o 3º termo é -810 e a razão é -3. Escreva cinco termos dessa PG: 
 
20. Numa PG de 6 termos, o 1º termo é 3 e a razão é 10. Qual o 6º termo dessa PG? 
 
21. Calcule o quarto e o sétimo termos da P. G. (3, -6, 12, ...). 
 
22. (PUC-RJ) A seqüência ���, ����� , ����� ,… representa: 
 
a) uma progressão aritmética de razão 10              
b) uma progressão aritmética de razão 1 
c) uma progressão geométrica de razão 10            
d) uma progressão geométrica de razão 1 
e) nem progressão aritmética nem progressão geométrica 
 
23. Numa PG, o 9º termo é 180 e o 10º termo é 30. Qual a razão dessa PG? 
 
24. O segundo termo de uma P. G. crescente tal que a1 = 8 e a3 = 18 é igual a: 
  
a) 10           b) 11         c) 12         d) 14        e) 15 
 
25. Calcule o valor do primeiro termo de uma P.G., sabendo que o quarto termo é -108 e a razão é q = 3. 
 
26. Calcular a soma dos dez primeiros termos da PG (3, 6, 12,....): 
 
27. A soma dos termos da PG (5, 50, ..., 500000) é: 
a) 222.222      b) 333.333      c) 444.444       d) 555.555     e) 666.666 
 
28. Calcule a soma infinita da P.G. (-10, -5, ...): 
 
29. Uma P.G. tem soma infinita igual a 	

�
, sabendo que o primeiro termo é 3. Qual é a razão dessa P.G.? 

 
30. Verifique, utilizando soma de P.G., se a fração �


	
 é a geratriz da dízima periódica 5,1111... 

 
31. A fração geratriz da dízima periódica 0,899899899... é: 
 
a) �		

	
      b)��		

		
        c) �		

			
       d)� �		

				
      e) �		

					
 

 
32. Utilizando a soma infinita de  P.G., encontre a fração geratriz de cada uma das dízimas abaixo: 
 
a) 1,44444... 
b) 3,141414... 

c) 2,8989898989... 
d) 12,032222... 

e) 5,1230333333... 
f) 2,11999999... 

 
33. Um professor de educação física organizou seus 210 alunos para formar um triângulo. Colocou um 
aluno na primeira linha, dois na segunda, três na terceira, e assim por diante. O número de linhas é: 
 
a) 10                  b) 15             c) 20               d) 30           e) Nenhuma da alternativas 


