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1º) (FCC - TRT) Seja X o próximo número da 

sequência (1, 3, 7, 15, 31, 63, 127,…). Qual 

a soma dos dígitos de X? 

 

2º) (CESGRANRIO) O primeiro termo de 

uma progressão é aritmética de razão 13 

satisfaz 100 ≤≤ a . Se um dos termos da 

progressão é 35, o valor de a : 

a) 7   b) 8    c) 9     d) 10      e) 3 

3º) Seja S a soma dos múltiplos de 11 

compreendidos entre 25 e 621. Qual a 

soma dos dígitos de S? 

 

 

4º) (IFPE) O projeto de iluminação de uma 

das avenidas que cortam a cidade A prevê 

que, entre dois postes colocados nos 

marcos km 12,5 e km 16 serão implantados 

n postes com distância de 250 metros entre 

cada dois conse-cutivos. Deste modo, n 

vale:  

 

 

 

 

a) 12         b) 13        c) 14        d) 15       e) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5º) Sejam as sequências P1, P2 e P3, dadas 

por: P1(1,2,3,...); P2 (1,3,5,...) e                    

P3(1,4,7,...). Seguindo a mesma idéia, 

podemos construir P4 e P5. Seja S a soma 

dos 10 primeiros termos de P4 com os 10 

primeiros termos de P5. Qual a soma dos 

dígitos de S? 

 

6º) Sejam as sequências P1, P2 e P3, dadas 

por: P1(1,1,1,...); P2 (1,2,4,...) e                    

P3(1,3,9,...). Seguindo a mesma idéia, 

podemos construir P4 e P5. Seja S a soma 

dos 5 primeiros termos de P4 com os 5 

primeiros termos de P5. Qual a soma dos 

dígitos de S? 

 

7º) (PUC) Se a razão de uma P. G. é maior 

que 1 e o primeiro termo é negativo, a P. G. 

é chamada: 

a) decrescente 

b) crescente 

c) constante 

d) alternante 

e) singular 

 

8º) Sabe-se que 32 é o primeiro termo de 

uma PG e 2 é a sua razão. Seja M a soma do 

segundo termo com o oitavo termo. 

Calcule o valor de M/80. 

 

 

 

 

 


