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1. Em uma progressão aritmética de 17 termos, o sétimo termo é igual a 13 e o décimo

primeiro termo é igual a 27. Calcule a soma dos termos dessa progressão.

2. A que taxa anual de juros compostos devo investir meu capital a fim de que ele dobre em

5 anos?

3. Uma parede triangular de tijolos foi constrúıda da seguinte forma. Na base foram dispostos

100 tijolos, na camada seguinte, 99 tijolos, e assim sucessivamente até restar 1 tijolo na

última camada, como mostra a figura. Os tijolos da base foram numerados de acordo

com uma progressão aritmética, tendo o primeiro tijolo recebido o número 10, e o último,

o número 490. Cada tijolo das camadas superiores recebeu um número igual à média

aritmética dos números dos dois tijolos que o sustentam.
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Uma parede triangular de tijolos foi construída da seguinte forma. Na base foram dispostos 100 tijolos, na
camada seguinte, 99 tijolos, e assim sucessivamente até restar 1 tijolo na última camada, como mostra a
figura. Os tijolos da base foram numerados de acordo com uma progressão aritmética, tendo o primeiro
tijolo recebido o número 10, e o último, o número 490. Cada tijolo das camadas superiores recebeu um
número igual à média aritmética dos números dos dois tijolos que o sustentam.

Determine a soma dos números escritos nos tijolos.
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Atenção, candidato do grupo 6: Resolva apenas as questões 1, 2, 3 e 4.

A TABELA PERIÓDICA ESTÁ AO FINAL DA PROVA. USE-A, SE NECESSÁRIO.

ATENÇÃO: o enunciado a seguir refere-se às questões 1 e 2.

Uma festa de aniversário foi decorada com dois tipos de balões. Diferentes componentes gasosos
foram usados para encher cada tipo de balão. As figuras observadas representam as substâncias
presentes no interior de cada balão.

                        Balão I                         Balão II

a) Indique quantos elementos diferentes e quantas substâncias simples diferentes existem nos balões.

b) Classifique o tipo de sistema de cada balão quanto à homogeneidade.

a) O elemento        , que aparece no balão II, está localizado no 2° período, grupo 14. Um de seus isótopos
apresenta 8 nêutrons. Calcule o número de massa desse isótopo.

b) Identifique, no balão II, as moléculas que apresentam ligações do tipo polar e as moléculas que
apresentam ligações do tipo apolar.

Determine a soma dos números escritos nos tijolos.

4. A progressão {an}∞n=1 é definida por a1 = 9 e 3an+1 + an = 4 para n ≥ 1. Calcule a soma

dos n primeiros termos dessa progressão.
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, onde bxc representa o maior inteiro que não supera o número real x.


