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APRESENTAÇÃO

1

As sequências numéricas são um dos temas mais amplos dentro da matemá-
tica e se aplicam em diversas partes dela; o estudo populacional, por exemplo, 
é uma sequência onde se avaliam tendências de crescimento ou decresci-
mento populacional a partir de dados anteriores e de estudos sociológicos.

As duas principais sequências que serão utilizadas são a progressão aritmé-
tica, em que o incremento é constante e se associa a uma função afim, e a 
progressão geométrica, em que o crescimento ou decrescimento é dado por 
uma taxa de produto constante e se associa a uma função exponencial.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 387 a 393 do Manual do professor. 

PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

DURAÇÃO: 
7 aulas.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Reconhecer uma sequência numérica.

 • Identificar os elementos de uma progressão aritmética.

 • Calcular qualquer elemento de uma progressão aritmética.

Progressões

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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 • Somar os termos de uma progressão aritmética finita.

 • Identificar os elementos de uma progressão geométrica.

 • Calcular qualquer elemento de uma progressão geométrica.

 • Somar os termos de uma progressão geométrica finita.

 • Somar os termos de uma progressão geométrica infinita. 

EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Álgebra: números e funções.

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Folha de papel milimetrado.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks, ta-
blets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia.

PREPARAÇÃO

Os alunos devem manter o espírito investigativo aguçado para conseguirem 
resolver os exercícios deste capítulo. Mostre a eles como funcionam algumas 
sequências e como encontrar a regra geral dessa sequência. Muitas sequên-
cias são recorrentes, sendo que dependem diretamente do último termo para 
se calcular o próximo, e outras apresentam um termo geral, que se utilizando 
dele pode-se encontrar qualquer termo da sequência.

Apresente aos alunos algumas sequências e informe que eles terão que 
acompanhar as aulas expositivas, resolver os exercícios propostos, corrigir e 
tirar dúvidas dos exercícios, construir gráficos de funções, elaborar diferentes 
maneiras de resolver uma situação-problema e ainda trocar informações com 
o professor e com os colegas sobre o tema.
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Inicie a aula apresentando a tabela (página 171) e mostrando como funciona 
uma sequência numérica genérica. A seguir, apresente o termo geral de uma 
sequência. Deixe evidente para os alunos que o subíndice do termo indica a 
posição dele na sequência e não tem relação com seu valor, por exemplo, a1, 
a2, a3, a4, …, an significam o primeiro, segundo, terceiro, quarto, …, enésimo ter-
mos da sequência, respectivamente.

Utilize os exercícios resolvidos (página 172) como exemplos de aplicações.

Em seguida, mostre uma lei de recorrência aplicando o exemplo 1 (página 173).

Os exercícios de 1 a 5 (página 173) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 6 a 8 como tarefa de casa.

AULA 1

AULA 2 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se 
os alunos conseguiram realizá-los. A posição dos termos nas sequências e 
como utilizar o termo geral deverão ficar claros como conceitos; se necessá-
rio, recorde os conceitos mais importantes.

Utilize do Boxe Troque ideias (página 174) para auxiliar no trabalho com a 
investigação nas sequências. Na página 331 das orientações didáticas há ins-
truções para o seu uso.

Mostre os conceitos de progressão aritmética: a razão, os termos simétricos 
e sua propriedade e o termo geral. Para isso, utilize o exemplo 2 (página 174) 
e os exercícios resolvidos (páginas 175 e 176). Verifique se é viável fazer a 
demonstração para encontrar o termo geral de uma progressão aritmética; se 
for o caso, ela está presente na página 175.

Os exercícios de 9 a 19 (páginas 176 e 177) são indicados como atividades 
para sala de aula e os de 20 a 31 como tarefa de casa.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se os alunos estão sendo capazes 
de utilizar o termo geral de um progressão aritmética encontrando a sua ra-
zão e qualquer termo que for solicitado.

Esta aula será dedicada à apresentação da relação que permite somar os 
termos de uma progressão aritmética finita. Essa relação é simples de se en-
contrar e é indicado que se apresente em aula, iniciando pela soma dos cem 
primeiros números naturais não nulos e generalizando o caso para qualquer 
progressão aritmética.

Utilize o exemplo dos exercícios resolvidos (páginas 179 e 180) para mostrar 
a aplicação dessa relação e servir de base para os próximos exercícios.

Os exercícios 32 a 36 (página 180) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 37 a 39 como tarefa de casa.

AULA 3 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se existem dúvidas que envolvam a 
aplicação da relação para a soma dos termos de uma progressão aritmética 
finita.

Apresente a relação entre uma progressão aritmética e uma função afim e, 
em seguida, resolva com seus alunos o exercício 40 (página 181).

Utilize o Boxe Troque ideias (página 182) para auxiliar no trabalho com a in-
vestigação nas sequências. Na página 331 das orientações didáticas há ins-
truções para o seu uso.

Mostre os conceitos de progressão geométrica que são a razão, os termos 
simétricos e sua propriedade e o termo geral. Procure separar os tipos de 
progressão geométrica e classificar algumas sequências. Para isso, utilize o 
exemplo 4 (página 182) e os exercícios resolvidos (página 184). Verifique se é 
viável fazer a demonstração para encontrar o termo geral de uma progressão 
geométrica; se for o caso, ela está presente na página 183.

Os exercícios de 41 a 50 (páginas 184 e 185) são indicados como atividades 
para sala de aula e os de 51 a 61 como tarefa de casa.

AULA 4



5Matemática ciência e aplicações | Matemática | Volume 1  – Capítulo 9

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se os alunos conseguiram compre-
ender o conceito que diferencia progressão aritmética de progressão geomé-
trica e aplicar o novo termo geral aprendido.

Esta aula será dedicada à soma dos termos de uma progressão geométrica 
finita; a demonstração dessa relação não é tão simples quanto a da progres-
são aritmética, sendo assim, verifique sua aplicabilidade. Faça um exemplo 
da aplicação utilizando o exercício resolvido (página 186).

Os exercícios de 62 a 66 (página 187) são indicados como atividades para 
sala de aula e os 67 e 68 como tarefa de casa.

AULA 5

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se estão conseguindo aplicar a rela-
ção para encontrar a soma dos termos de uma progressão geométrica finita.

Na sequência, será apresentada a relação para soma dos termos de uma pro-
gressão geométrica infinita. Inicie mostrando que ela só é válida se o módulo 
da razão da progressão geométrica estiver entre zero e um; para dar sentido a 
essa relação um conceito inicial de limite e convergência deverá ser apresen-
tado. Mostre que tende a zero (ou seja, chega muito próximo de zero) quando 
n tender ao infinito (ou seja, quando n for muito grande), assim poderá chegar 
na relação da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica.

Utilize o exemplo e os exercícios resolvidos (páginas 189 e 190) para exempli-
ficar a aplicação da nova relação.

Os exercícios de 69 a 72 (página 190) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 73 a 75 como tarefa de casa.

AULA 6
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se os alunos conseguiram aplicar a 
soma dos infinitos termos da progressão geométrica.

Apresente a relação entre progressão geométrica e uma função exponencial; 
na sequência proponha os exercícios 76 e 77 (página 192) para serem resolvi-
dos em sala de aula; e, após algum tempo, corrija-os com a turma.

Proponha o desafio (página 192) e, após algum tempo e a mediação necessá-
ria, resolva-o com a sala.

Por fim, utilize o Boxe Um pouco de história (páginas 192 e 193) para ampliar 
o conhecimento sobre o tema e situar temporalmente as aplicações de pro-
gressão geométrica.

AULA 7

Reconhecem uma sequência numérica?

Identificam os elementos de uma progressão aritmética?

Calculam qualquer elemento de uma progressão aritmética?

Somam os termos de uma progressão aritmética finita?

Identificam os elementos de uma progressão geométrica?

Calculam qualquer elemento de uma progressão geométrica?

Somam os termos de uma progressão geométrica finita?

Somam os termos de uma progressão geométrica infinita?

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


