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1) No piso do hall de entrada de um shopping, foi desenhado um 
quadrado Q1 de 10 m de lado, no qual está inscrito um segundo 
quadrado Q2 obtido da união dos pontos médios dos lados do 
quadrado anterior e, assim, sucessivamente, Q3, Q4, ..., 
formando uma seqüência infinita de quadrados, seguindo a 
figura. Dessa forma, a soma das áreas dos quadrados é de  
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a) 25 m²  
b) 252 m² 
c) 200 m² 
d) 502 m² 
e) 100 (2 + 2) m² 
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2) Numa progressão geométrica, o segundo termo é -2 e o 
quinto termo é 16. A razão dessa progressão é: 
a) -3  
b) 2  
c) -2 
d) 3 
e) 4 
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UTILIZE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR PARA RESPONDER A 
QUESTÃO DE NÚMERO 3. 
Para analisar o crescimento de uma bactéria, foram inoculadas 
1×10³ células a um determinado volume de meio de cultura 
apropriado. Em seguida, durante 10 horas, em intervalos de 1 
hora, era medido o número total de bactérias nessa cultura. Os 
resultados da pesquisa estão mostrados no gráfico abaixo. 
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Nesse gráfico, o tempo 0 corresponde ao momento do inóculo 
bacteriano. 
Observe que a quantidade de bactérias presentes no meio, 
medida a cada hora, segue uma progressão geométrica até 5 
horas, inclusive. 
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3) O número de bactérias encontrado no meio de cultura 3 horas 
após o inóculo, expresso em milhares, é igual a: 
(A) 16    
(B) 27    
(C) 64    
(D) 105 
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4) A figura a seguir mostra um molusco Triton tritonis sobre uma 
estrela do mar. 
 
 
 
 
 
 
Um corte transversal nesse molusco permite visualizar, 
geometricamente, uma seqüência de semicírculos. O esquema 
abaixo indica quatro desses semicírculos. 
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Admita que as medidas dos raios (AB, BC, CD, DE, EF, FG, ...) 
formem uma progressão tal que 
 
 
Assim, considerando AB = 2, a soma AB + BC + CD + DE + ... 
será equivalente a: 
(A) 2 + 3   (B) 2 + 5   (C) 3 + 3   (D) 3 + 5  
 
 
 



Progressão Geométrica 

 
 
 
 
 
AB = 2,  
a soma AB + BC + CD + DE + ...  
(A) 2 + 3    
(B) 2 + 5    
(C) 3 + 3    
(D) 3 + 5  
 
 
 


