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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS METODOLOGIA/PROCEDIMENTOS RECURSOS DE 
ENSINO 

TEMPO AVALIAÇÃO 

Obter a formula da 
Soma para um 
número finito de 
termos de uma 
PG. 
Resolver 
problemas para 
obter a soma dos 
primeiros termos 
de uma PG 

 

Soma dos Termos 
da Progressão 
Geométrica 

Método Indutivo-dedutivo. Partir 
de fatos particulares identificar 
regras gerais.  
Partindo de regras gerais para 
obter resultados particulares. 

Caneta para 
escrever em 
quadro branco. 
Livro didático. 

 

Uma aula 
com duração 
de 45 mim. 

Avaliar sua participação 
na explicação do 
conteúdo e da resolução 
dos exemplos. 

 

 

Como você faria para obter a soma dos termos de uma sequência do tipo, (2, 4, 8, 16, 32)?  

Tendo uma PG com poucos termos, é fácil obter a soma dos termos de uma PG, por exemplo: 

PG = (2, 4, 8, 16, 32), a razão (q) desta PG é 2, além disso ela é crescente. Digite a equação aqui. 

Chame de 𝑆𝑛 a soma dos de n termos de uma PG, então para a PG (2, 4, 8, 16, 32), temos S5 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 2 + 4 + 16 + 32 = 54. 

Como você obteria o S50, soma de 50 primeiros termos de uma PG? O método acima é impraticável. Você acha que é possível estabelecido uma regra para 

facilitar o trabalho?  

Suponha que desejamos encontra a soma dos termos da PG, (6, 36, 216, 1296, 7776, 46656, 279936, 1679616, 10077696, 60466176) 



Vamos procurar uma fórmula simplificada para encontra a soma dos termos de PG. 

Considere:  

 Sn = a1 + a2 + a3 + a4 + ... + an-3 + an-2 + an-1 + an 

Como estratégia de cálculo multiplique pela razão q, ambos os lados da soma representada por Sn.  

 q ∙ Sn = q ∙ a1 + q ∙ a2 + q ∙ a3 + q ∙ a4 + ... + q ∙ an-3 + q ∙ an-2 + q ∙ an-1 + q ∙ an 

Observe que os termos da PG no segundo membro ficaram multiplicados por pela razão q, o que por definição, temos an = an-1 ∙ q. Portanto: 

 q ∙ Sn = a2 + a3 + a4 + a5 + ... + an-2 + an-1 + an + an+1 

Em seguida, realizando a subtração, q ∙ Sn – Sn. 

 q ∙ Sn = a2 + a3 + a4 + a5 + ... + an-2 + an-1 + an + an+1 

 -    Sn = - a1 - a2 - a3 - a4 - ... - an-3 - an-2 - an-1 - an 

Obtemos 

q ∙ Sn – Sn = an+1 - a1 

Temos ainda que: 

𝑎𝑛+1 = 𝑎1 ∙ 𝑞𝑛   e     𝑎𝑛 = 𝑎1 ∙ 𝑞𝑛−1            

Substituindo, obtemos: 

𝑞 ∙ 𝑆𝑛 − 𝑆𝑛 = 𝑎1 ∙ 𝑞𝑛 − 𝑎1  Simplificando esta expressão obtemos, 𝑆𝑛 ∙ (𝑞 − 1) = 𝑎1(𝑞𝑛 − 1)   que é equivalente a,  

𝐒𝐧 =  
𝐚𝟏 (𝒒𝒏 − 𝟏)

(𝐪 − 𝟏)
 



Agora obtemos uma expressão para calcular a soma dos n primeiros termos da PG que facilita muito os cálculos. Curtiu! 

Podemos aplicar esta fórmula na PG do exemplo anterior e calcular a soma dos 10 primeiros termos da PG, assim obtemos: 

𝐒𝐧 =  
𝟔 (𝟔𝟏𝟎 − 𝟏)

(𝟔 − 𝟏)
=

𝟔 (𝟔𝟎𝟒𝟔𝟔𝟏𝟕𝟔 − 𝟏)

𝟓
=

𝟔 ∙ 𝟔𝟎𝟒𝟔𝟔𝟏𝟕𝟓

𝟓
=  

𝟑𝟔𝟐𝟕𝟗𝟕𝟎𝟓𝟎

𝟓
= 𝟕𝟐𝟓𝟓𝟗𝟒𝟏𝟎 

Portanto agora podemos calcular a soma dos n termos de qualquer PG sabendo apenas o primeiro termo a1, a razão q e a quantidade de termos o que 

simplifica bastante os cálculos. 

Obs.: A fórmula não é válida para uma PG constante, pois em uma PG constante q = 1, isto geraria uma indeterminação, teríamos o divisor igual à zero. 

Para uma PG constante, podemos desenvolver outra fórmula. 

Temos que numa PG constante a1 = a2 = a3 = ... = an-3 = an-2 = an. 

Logo podemos representar a soma de seus termos desta forma: 

 Sn = a1 + a2 + a3 + an-3 + an-2 + an (Temos o mesmo termo somado n vezes) → 

 𝑆𝑛 = 𝑛 ∙ (𝑎1) 

Portanto, para uma PG constante a fórmula para calcular os n termos desta é à apresentada acima. 

Exemplos 

1)  O governo federal elabora uma lista de enquadramentos de renda para a exigência da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A primeira 

exigência a ser observada é a quantia que a pessoa física ganhou no ano anterior. Se você recebeu rendimentos tributáveis, entre eles salário, aposentadoria, 

aluguéis de imóveis acima de R$ 25.661,70; é obrigado a declarar sua renda. Um funcionário de uma empresa tem salário inicial de R$ 3.611,33; este funcionário 

firma um acordo com seu superior e pede que lhe de um salário inicial de R$ 1556,56 e se ele conseguir alcançar as metas proposta durante o mês, no próximo 

mês seu salário é aumentado em 10/9, isto acontecerá de janeiro (mês de início de seu trabalho) à dezembro, após isto seu salário será fixado. 

Se ele conseguir sempre alcançar as metas seu salário crescerá de acordo com a tabela a seguir. 



Mês 
correspondente 

Janeiro Fevereiro Março ... Dezembro 

Valor do Salário 1554,56 1727,29 1919,21 ... 4953,82 

  



Supondo que este funcionário alcançou as metas proposta todos os meses, se somarmos seu salário para saber a quantia que este funcionário recebeu 

durante todo o ano, então ele deve: 

A) Declara seu IRPF, pois teve uma renda igual a R$ 25.661,70. 

B) Declara seu IRPF, pois teve uma renda inferior a R$ 25.661,70. 

C) Não declara seu IRPF, pois teve uma renda igual a R$ 25.661,70. 

D) Declara seu IRPF, pois teve uma renda igual a R$ 35.537,24. 

E) Declara seu IRPF, pois teve uma renda igual a R$ 30.957,33. 

Resposta: 

a1 = 1554,56 (salário do primeiro mês) q = 
10

9
 (valor que aumenta mensalmente) 

 n = 12 (como vamos calcular a arrecadação anual, então deverá ser a quantia arrecadada durante todo o ano, portanto a dos 12 messes). 

Sn= 

1554,56 ∙((
10

9
)

12
− 1)

10

9
−1

=  
1554,56 ∙( 3,54−1)

1

9

=  
1554,6 ∙2,54

1

9

=
3948,58

1

9

=
3948,58

1
 ∙  

9

1
= 35.537,24. 

 

2) Em um rebanho de 19.682 reses, uma foi infectada pelo vírus “mc1”. Cada animal infectado vive dois dias, ao final dos quais infecciona outros três animais. Se 
cada três é infectada uma única vez, em quanto tempo o “mc1” exterminará a metade do rebanho? 

 

A)   11 dias 

B)   13 dias 

C)   15 dias 

D)   17 dias 

E)   19 dias 

 

Resposta: 

Dias 1º 3º 5º 7º 9º 11º 13º 15º 17º 19º 



Reses 
infectadas 

1 3 9 27 81 243 729 2.187 6.561 19.683 

an a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 

Se observarmos temos que os dias aumenta em uma PA com a1 = 1 e r = 2. 

Como se trada da metade, então temos, 
19.682

2
= 9841. 

Temos ainda: 

a1 = 1 q = 3 (quantidade que cada um contamina) 

Sn = 9841 (a metade do rebanho, portanto devemos conseguir alguma igualdade que nos dê este valor). 

Então: 

𝑆𝑛 =  
𝑎1 ∙(𝑞𝑛−1)

(𝑞−1)
 → 9.841 =  

1 ∙(3𝑛−1)

(3−1)
 → (9.841 ∙ 2) + 1 =  3𝑛  →  19.683 =  3𝑛  →  39 =  3𝑛 → 9 = 𝑛  

Portanto, como n = 9, assim o an que corresponde metade das reses infectadas pelo vírus “mc1”é a9.  



DESAFIOS 

1. Considere um triângulo equilátero, na primeira etapa encontre os pontos médios de seus lados e construa o triângulo colorido em azul, na segunda etapa 
obtenha os pontos de triângulo azul e construa os triângulos verde, na terceira etapa faça de maneira semelhante e assim por diante até a vigésima etapa. Neste 
processo, qual a quantidade total de triângulos que você construiu até a vigésima etapa. 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Primeira etapa                                                                 segunda etapa                                                    Terceira etapa 

 

 

 

 

2. Um aterro tem nove árvores, cada árvore tem nove galhos, cada galho tem nove ramos, cada ramo tem nove ninhos, cada ninho tem noves pássaros.  Aterros, 
árvores, galhos, ramos, ninhos e pássaros, quantos são ao todo?   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Viagem a Stº Ivo. Um homem ia para Stº Ivo e encontrou sete 
mulheres, cada mulher tinha sete sacos, cada soco tinha sete 
gatos, cada gota tinha sete gatinhas filhotes. Mulheres, sacos, 
gatos e gatinhos, quantos iam para santo Ivo?  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. O lado de um triângulo equilátero mede 100 cm. Inscreve-se nele um segundo triângulo equilátero unido os pontos médios dos lados do primeiro triângulo. 
Continuando com o processo iterativo qual é o perímetro do 100º triângulo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos de um PG: 

Mostre que uma PG pode ser imaginada como função. Utilize o Software Geogebra para construir o gráfico de uma PG, com o cuidado de esclarecer que o 
domínio da função que representa a PG é conjunto dos números Naturais. No Geogebra existe varias opções para construir o gráfico de uma PG, explore várias 



opções, e deixe os alunos escolherem a mais conveniente. Construa o gráfico de uma PG crescente e de uma PG decrescente como exemplo usando a opção 



planilha do Geogebra. 



 

Mostre para os alunos que uma boa opção para construir de uma PG é opção controle deslizante/ponto: 

Na área de visualização construa um controle deslizante para n inteiro de até 30. 

Na barra de entra entre com o comando P = (n, a1qn-1) dê enter. 

Na janela propriedade marque habilitar rastro. 

Movimente o controle deslizante que o programa marca os pontos no plano cartesiano da área de visualização correspondente aos termos da PG.  Veja o gráfico 
abaixo 

 


