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UNIDADE DIDÁTICA: Sequências Numéricas 

 

OBJETIVO GERAL: Resolver situações-problemas os quais envolvam sequências numéricas, em particular as Progressões 

Aritméticas. 

 

CONTEÚDOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 Sequências 

Numéricas; 

 Representação geral 

de uma sequência; 

 Classificação das 

sequências 

numéricas; 

 Lei de formação de 

uma sequência. 

 

 Reconhecer uma 

sequência numérica; 

 Reconhecer a notação 

utilizada; 

 Identificar sequência 

finita e infinita; 

 Obter uma sequência a 

partir de sua lei de 

formação do termo 

geral. 

 Quadro 

branco; 

 Pincéis. 

 Apresentar aos alunos três situações 

nas quais podemos observar a 

presença de fatos que obedecem à 

determinada ordem e estabelecem 

um padrão, a partir disso, explicar o 

conceito de sequências e de termos 

de uma sequência; 

 Explicar como é representado um 

termo de uma sequência e a 

representação geral de uma 

sequência formada por n termos; 

 Classificar as sequências numéricas 

em finitas e infinitas; e apresentar 

um exemplo de sequência finita e um 

exemplo de sequência infinita; 

 Expressar os termos particulares de 

uma sequência por meio do termo 

geral e apresentar um exemplo. 

 



 Progressão 

Aritmética (PA); 

 Termo Geral de uma 

PA; 

 Classificação de 

uma PA; 

 Representação 

genérica de uma PA; 

 Propriedades das 

progressões 

aritméticas; 

 Soma dos n 

primeiros termos de 

uma PA. 

 Reconhecer uma PA; 

 Determinar um termo 

qualquer de uma PA, a 

partir do primeiro 

termo e da razão;  

 Classificar uma PA; 

 Representar, 

genericamente, três 

termos, quatro termos e 

cinco termos em PA, 

respectivamente; 

 Calcular a soma dos n 

termos de uma PA. 

 Quadro 

branco; 

 Pincéis. 

 Apresentar um exemplo que 

represente uma PA, e esclarecer o 

padrão numérico gerado pela 

sequência. Solicitar que os alunos 

identifiquem o padrão numérico de 

uma sequência. Em seguida, 

construir a definição de PA e a 

estratégia de cálculo da razão de uma 

PA. 

 Apresentar um exemplo de PA 

infinita e indagar aos alunos qual 

séria o 51º termo dessa PA. Agora 

vamos construir a fórmula do termo 

geral de uma PA, e explorar o 

exemplo inicialmente proposto; 

 Classificar as progressões aritméticas 

em crescentes, decrescentes e 

constantes; e apresentar um exemplo 

de uma PA crescente, de uma 

decrescente e de uma PA constante; 

 Apresentar a representação genérica 

de três termos em PA; de quatro 

termos em PA; e de cinco termos em 

PA, explicando que essas 

representações são essenciais para 

facilitar a resolução de problemas os 

quais envolvem a soma de três 

termos em PA, quatro termos em PA 

e cinco termos em PA, 

respectivamente. Após isso, aplicar 

um exemplo; 

 Explanar as propriedades das 

progressões aritméticas e apresentar 

um exemplo que ilustre cada 

propriedade; 

 Apresentar o problema proposto para 

os alunos de uma turma, entre estes 



propor encontra a soma dos 100 

primeiros números inteiros positivos. 

Introduzir a estratégia de Gauss, e 

obter a fórmula para calcular os n 

primeiros termos de uma PA; 

 Propor e resolver exercícios. 

Exercícios complementares: O professor deverá convidar os alunos apresentarem suas respostas dos seguintes exercícios. É 

aconselhável que o professor apresente a solução de pelo menos um dos problemas afim de ajudar na generalização. 

1. Calcular os juros simples e os montantes (mês a mês) de uma aplicação financeira no valor de R$ 500,00 à taxa de 10% ao mês, 

durante 8 meses. 

O juro no primeiro mês é j1 = 500.10/100 = 50, Juros no segundo mês é j2 = 500.10/100 = 50, Juros no terceiro mês é j3 = 500.10/100 

= 50 e assim por diante. Então os juros simples é j = R$ 50,00 por mês, o total dos juros nos oito meses é J= 8 x 50 = 400. O montante 

é M = C+ 8 x j = 500 +8 x 50 = 900. Logo o montante é um P.A em que o capital inicial C é o primeiro termo e os juros simples é a 

razão e o tempo é o número de termos da P. A. 

 

2 O preço à vista de uma televisão e R$ 920,00 e pode ser adquirida com entrada de 30% mais duas parcelas a serem pagas 30 e 60 

dias. Se a loja cobrar juros de 5% ao mês. Qual será o valor que o cliente paga ne liquidação do débito? 

3 Qual é o valor de uma aplicação financeira durante seis meses a uma taxa de juros simples de 5% ao mês se o montante é R$ 

20.000,00 

DESAFIO: 

500 moedas são distribuídas entre três pessoas, A, B e C, em círculo. Inicialmente a pessoa A receberá uma moeda, a pessoa B 

receberá 2, e a pessoa C receberá 3 moedas. Na segunda rodada, a pessoa A receberá 4 moedas, a pessoa B recebera 5 moedas, e a 

pessoa c receberá 6 moedas. E assim por diante. 

No momento em que este processo de divisão não puder mais ser efetuado por falta de moedas, as restantes ficarão com a primeira 

pessoa. 

Pergunta-se: 

a) Quantas foram as moedas restantes e quem receberá? 

b) Quantas moedas receberá cada uma das pessoas? 
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AVALIAÇÃO: Deverá ser feita ao longo de toda aula baseada no desempenho individual. 
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