
 
Volume 2 – Ensino Médio 

Unidades 1 e 2  
Sequências e Regularidades 

Progressões- P.A  e  P.G (Aritmética e Geométrica) 
(Temas do Livro EJA no Mundo do Trabalho páginas 09  até 49 ) 

 
 Identificar a lógica existente em sequências numéricas 

 
É comum percebermos em nosso dia a dia conjuntos cujos elementos estão dispostos em certa 

ordem, obedecendo a uma sequência. 
Por exemplo: 

Todos nós sabemos que o Brasil é penta campeão mundial de futebol e os anos, em ordem 
cronológica, em que ele foi campeão mundial são: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Essas datas 

formam um conjunto com os elementos dispostos numa determinada ordem. 
O estudo de sequência dentro da matemática é o conjunto de números reais dispostos em certa 

ordem. Assim chamado de sequência numérica. 
 

Exemplos: 
 

• O conjunto ordenado (0, 2, 4, 6, 8, 10,...) é a sequência de números pares 
 

 
 

Atividades: 

 Fazer os Exercícios 1 (página 10 -Ativ. 1); Exercícios 1 e 2 ( página 14 e 15 -Ativ. 2);  

Exercício 3 (página 18 – Ativ. 1); Exercício 4 (página 19 – Ativ. 1); Exercício 3 (página 22 – 
Ativ. 1); Exercício 2 (página 24 – Ativ. 2);Exercício 3 (a,b,c,d)(página 29 e 30) . 

 Do seu livro EJA NO MUNDO DO TRABALHO 

Para conferir suas respostas nas páginas 19,20,32,33(Hora da Checagem) 

 
 

 

 A senha de meu cofre é dada por uma sequência de 
seis números, que obedece a determinada lógica. 
Esqueci o terceiro número dessa sequência, mas 
lembro-me dos demais. São eles: (32, 27, __, 17, 12, 7). 
Assim, qual o terceiro número da sequência? 

            a) 25 
            b) 19 
            c) 22 
            d) 20 
            e) 28 

 
 

Resposta: esta sequência está diminuindo 5, de um 
(número)termo para o outro;( 32-5 = 27;  
27-5=22; 22-5 = 17; 17-5= 12 e 12-5=7). A resposta certa é a 
letra c 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
Atividades Complementares: 
 
 

1) Seguindo o padrão da sequência numérica, qual 
o próximo número correspondente nas sequências 
abaixo: 

a) (1, 3, 5, 7, 9, 11,...) 
b) (0, 2, 4, 6, 8, 10,...) 
c) (3, 6, 9, 12,...) 
d) (1, 4, 9, 16,...) 
e) (37, 31, 29, 23, 19, 17,...) 
 
 
2) De acordo com a sequência de números 
triangulares abaixo: T1 = 1; T2 = 3; T3 = 6 ; T4 = 10 
Quantos pontos formam o quinto triângulo, T5 = ?  
 

 
 
 
3) A seguir, estão os primeiros elementos de uma 
sequência de figuras que representam os chamados 
números quadrangulares. Analise-os e responda 
quantos quadrinhos deverá ter o 6º termo da 
sequência Q6 ? 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!! 

 Bom Estudo https://rachacuca.com.br/quiz/2562/sequencias-numericas/ 
 

 
 
 



 
 
 
 

 Progressão aritmética (PA)  
Cada termo a partir do segundo é determinado pela soma do anterior por uma constante 
chamada de razão. Para determinar os termos da sequência, aplica-se a seguinte fórmula: 
 
 

an = a1 + (n – 1) . r 
 

an = enésimo termo da sequência 
a1 = primeiro termo 

n = posição do termo na sequência 
r= razão 

 
 

Exemplo: 
 

 Encontre o 3º termo geral da progressão aritmética (PA) (3, 7, ...)? 
 

Apesar de a sequência apresentar apenas dois elementos, já podemos destacar dois termos 
importantes. Temos o primeiro elemento (a1 = 3) e ainda a razão, que é dada pela diferença de um 
termo pelo termo imediatamente anterior. Portanto, a razão r é dada por r = 7 – 3 = 4. 
Aplicando o termo geral temos: 
 
a3 = 3 + (3 -1) . 4        a3 = 3 + 2 . 4       a3 = 3 + 8 = 11  
 
ou seja: somando a razão 4 a cada termo, descobrimos o próximo termo da sequência. 
 
 
 
 

 Um ciclista percorre 40 km na primeira 
hora; 34 km na segunda hora, e assim 
por diante, formando uma progressão 
aritmética. Quantos quilômetros 
percorrerá em 6 horas? 10 km 
 
Observe que a sequência é 
decrescente, de razão 6 (40 – 34 = 6) 

 
P.A (40,34,28,22,16,10) 
 
Ou aplicando o termo geral: 
 
a6 = 40 + (6 – 1) . -6 
a6 = 40 + 5 . -6 
a6 = 40 – 30  
a6 = 10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Atividades Complementares: 
 
 
 
 

1) Uma vendedora recebeu a seguinte meta:  
Primeira semana vender 2 produtos 
Segundo semana vender 5 produtos 
Terceira semana vender 8 produtos 
E assim continuar nesta sequência. 
Quantos produtos terá que vender na  
décima semana, para cumprir sua meta? 
Dica: P.A(2,5,8,...) 
 
 
 
 
 

2) Em janeiro guardei R$ 10,00 no meu cofre, em fevereiro R$ 
15,00, em março R$ 20,00 e assim sucessivamente, 
aumentando R$ 5,00 a cada mês nos depósitos, sem falhar 
nenhum deles. Quanto terei que depositar em dezembro? 
Dica: P.A. (10,15,20,...) 
 
 

3) Qual o sétimo (7º) termo da PA (2,4,6, ...)? 
 
 
4) Um táxi cobra R$ 3,20 pela bandeirada e R$ 0,80 por 

quilômetro rodado. Qual o valor de uma corrida de 8 
quilômetros? 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!! 

 Bom Estudo https://www.youtube.com/user/matematicario 



 

 

 

♦ Progressão Geométrica 
 
 
Já a progressão geométrica (PG) pode ser entendida como qualquer sequência de números em 
que, a partir do segundo termo, a sequência é dada por meio da multiplicação do termo anterior 
pela razão. Veja a fórmula: 

 

 

an = a1 . qn – 1 
an = enésimo termo da sequência 
a1 = primeiro termo da sequência 

q = razão 
n = posição do termo da sequência 

 
 
 

 
 
 
 

 Resolvendo sem aplicar a fórmula do termo geral, podemos usar como estratégia 
a observação da sequência:  

 P.G(1,2,4, 8, 16, 32, 64, 128), observando que a sequência está dobrando, estamos 
multiplicando cada termo por 2. 

 

 

 

Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!! 

 Bom Estudo https://www.youtube.com/user/matematicario 

 

 



 

 

Atividades Complementares: 
 
 
 

1) A sequência seguinte é uma progressão geométrica, observe: 
P.G (2, 4, 8, 16...). Determine o 8º termo dessa progressão. 

 
2) Determine o 7º termo de uma progressão geométrica abaixo: 

                                         P.G. (1,3,9,...) 
 

3) Um vazamento em um tanque de gasolina provocou a perda de 2 litros no 1º dia. Como o                 
orifício responsável pelas perdas foi aumentando, no dia seguinte o vazamento foi o dobro 
do dia anterior. Se essa perda foi dobrando a cada dia, quantos litros de gasolina foram 
desperdiçados no total, após o 10º dia? 

 

 

4) Uma pessoa aposta na Mega Sena durante 6 semanas, de tal forma que em cada semana sua 
aposta é o triplo da aposta da semana anterior. Se a aposta da primeira semana foi R$ 20,00, qual 
o total apostado após as 6 semanas? 
Dica: P.G(20, 60, ...) 
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Unidade 3 
Exponenciais e Logaritmos  

(Temas do Livro EJA no Mundo do Trabalho páginas ( 60  até 83 ) 
 

 

As equações exponenciais são aquelas que apresentam a incógnita no expoente. Observe os 
exemplos:  

 
2x = 256  
3x+1 = 9  

4x = 1024  
2x+2 = 512  

 
As equações exponenciais possuem um método de resolução diferenciado, precisamos igualar as 
bases para aplicarmos a propriedade de igualdade entre os expoentes. Observe a resolução da 

seguinte equação:  
 

5x = 625 (fatorando 625 temos: 54) 

5x = 54  
x = 4  

A solução da equação exponencial será x = 4.  
Observação: fatorar significa decompor o número em fatores primos, isto é, escrever o número 

através de uma multiplicação de fatores iguais utilizando as regras de potenciação.  
Acompanhe outro exemplo:  

 
Vamos determinar a solução da equação 2x + 8 = 512.  

 
Devemos escrever 512 na forma fatorada, 512 = 29.  

Então:  
2x + 8 = 29  
x + 8 = 9  



x = 9 – 8  
x = 1  

A solução da equação exponencial 2x + 8 = 512 é x = 1. 

Atividades: 

 Exercícios 1,2,3,4 (página 70 e 71) -Ativ. 1); Exercícios 1 e 2 ( página 76 e 77) -Ativ. 1);  

Exercício 1 e 2 (página 79 – Ativ. 1); Exercício 5 (página 79 – Ativ. 1);) . 

 Do seu livro EJA NO MUNDO DO TRABALHO 

Para conferir suas respostas nas páginas 72,73,80,81(Hora da Checagem) 

Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!! 

 https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/equacao-exponencial.htm 
 http://www.saude.gov.br/coronavirus 

 Bom Estudo 



Atividades Complementares: 
 

1) Resolva as seguintes equações 
exponenciais e logarítmicas: 
 
a) 3x  =243 
 
b) 2x  =  64 
 
c) 10x  = 1000 
 
d) 5x  = 3125 
 
e) 7x = 2401 
 
d) 2x+3 = 1024 
 

e) 3x-1  = 729 
 
 
f) 2x  =  (1 ) 
             8 
g) 3x  = ( 1 ) 
               9 
 
h) log 2   512 = x 
 
 
i)log 3 81  = x 
 
 
j)log 5 125 = x 
 
 
k)log7  49 = x 
 
 
l) log 2  ( 1 ) = x 
              8 
 
m) log 3  ( 1 )  = x 
                9 
 
n) log 5  ( 1 )  = x 
              25 

               
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



2) Matemática no cotidiano 

Coronavírus (Covid – 19) - no crescimento 
exponencial e como analisá-lo: 

 

Pandemia: 

Suponha que um vírus tenha infectado apenas 
uma pessoa, ou seja, só existe um contaminado 
dentro de uma população e que, esta pessoa 
infectada pode infectar apenas duas pessoas 
sem nenhum tipo de proteção ou contenção dos 
riscos. Em seguida, cada uma das duas pessoas 
infectadas podem infectar outras duas, e assim 
por diante. A função que determinará quantas 
pessoas estarão infectadas a cada interação será 
dada por: 

f(x)=2x 

Considerando que x é o número de interações 
entre pessoas e y o novo número de infectados. 
Sendo assim, seja o primeiro infectado 
considerado como a interação zero, pois ele não 
teve contato com ninguém até este momento 
(x=0). Supondo que ele teve contato com duas 
pessoas, o que equivale a uma interação 
completa do contágio, (x=1), teremos então 2 
infectados. Se cada um desses dois infectados 
tiveram contato com mais duas pessoas cada 
um, completando a segunda interação (x=2), 
então teremos 4 infectados. Vamos usar este 
exemplo numa tabela para você completar: 

 

 

O gráfico da Pandemia na curva 
exponencial: 
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Unidade 4 
MATRIZES  

(Temas do Livro EJA no Mundo do Trabalho páginas ( 96  até 105 ) 
 

 
Matrizes 

Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato m x n, onde m representa o 
número de linhas (horizontal) e n o número de colunas (vertical). 

A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Por isso, o conceito de matriz não é só 
importante na Matemática, mas também em outras áreas já que as matrizes têm diversas 
aplicações. 

 Representação de uma matriz 
Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre 
colchetes, parênteses ou barras. 

 Exemplo: Venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. 

 

Elementos de uma matriz 
As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. 

Uma matriz qualquer, representada por m x n, é composta por elementos a ij, em que i representa 
o número da linha e j o número da coluna que localizam o valor. 

Exemplo: Elementos da matriz de venda da confeitaria. 
 

 



 

Operações entre Matrizes 
 Adição de matrizes 

Uma matriz é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo. 

Exemplo: A soma entre os elementos da matriz A e B produz uma matriz C. 

 

 

 Subtração de matrizes 
Uma matriz é obtida pela subtração dos elementos de matrizes de mesmo tipo. 

Exemplo: A subtração entre elementos da matriz A e B produz uma matriz C. 

 

 

 Multiplicação de matriz por um número real 
Obtém-se uma matriz onde cada elemento da matriz conhecida foi multiplicado pelo número real. 

Exemplo: 

 

 

 Multiplicação de matrizes 
A multiplicação de duas matrizes, A e B, só é possível se o número de colunas de A for igual ao 
número de linhas de B, ou seja, . 

Exemplo: Multiplicação entre a matriz 3 x 2 e a matriz 2 x 3. 



 

Atividades: 

 Exercícios 1 (página 99) – (Ativ. 1); Exercícios 1 e 2 ( página 101 e 102) -Ativ. 2);  

Exercício 1  (página 111 – ( Ativ. 1); Exercício 1 e 2 (página 113) – ( Ativ. 3); 

Exercício 1(página 118) – Ativ. 4)) . 

 Do seu livro EJA NO MUNDO DO TRABALHO 

Para conferir suas respostas nas páginas 103,123,124,125(Hora da Checagem) 

Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!! 
https://www.somatematica.com.br/emedio/matrizes/matrizes.php 

 Bom Estudo 
 

Atividades Complementares: 
 

1) 

Dadas as matrizes  ,      

determine a matriz  C  resultante da operação A + B  

 

2) Determine a matriz C, resultado de 2.A  + 3. B 

 

3) Dada a matriz abaixo identifique os elementos: c11;  c12;  c13;  c21;  c22;  c23;  c31;  c32;  c33 

  

 

 



  
 

Volume 2 – Ensino Médio 
Unidade 5 

GEOMETRIA TRIDIMENSIONAL – ESTUDO DOS SÓLIDOS 
(Temas do Livro EJA no Mundo do Trabalho páginas ( 128  até 156 ) 

 
 

A geometria espacial é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é a geometria para objetos 
tridimensionais, diferente da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais. Assim 
como esta, aquela surge com base em conceitos primitivos, sendo eles: ponto, reta, plano e espaço. 
Com base nos elementos primitivos, desenvolve-se os sólidos geométricos, sendo os principais 
os poliedros: paralelepípedo, cubo e demais prismas, além dos conhecidos como sólidos de 
Platão; e os corpos redondos: cone, cilindro e esfera. Além do reconhecimento desses sólidos, é 
importante compreender que os cálculos de volume e de área total possuem fórmulas específicas 
para cada um dos tipos. 
 

 
Os poliedros são os objetos de estudo da geometria espacial. 

Conceitos da geometria espacial 
É importante compreendermos que os elementos primitivos ponto, reta, plano e espaço são a 
base da geometria e que eles não possuem uma definição. Ainda assim, todos nós conseguimos 
ter, de forma intuitiva, a noção básica do que é cada um desses elementos e a posição relativa 
entre eles. 
Com base nas construções geométricas e nos elementos primitivos, surgiu a área de estudo da 
geometria espacial, que vai desde as noções básicas até o conceito de sólido geométrico, 
considerando o cálculo de sua área total e seu volume. Lembrando que, na geometria espacial, 
estamos trabalhando com três dimensões, sendo elas: largura, altura e comprimento, ou, em 
outros momentos, largura, profundidade e comprimento. 
 

Relação de Euler 
Sobre os poliedros, o matemático Euler percebeu uma relação entre o número de vértices (V), 
faces (F) e arestas (A), conhecida como relação de Euler, dada pela expressão: 

V – A + F = 2 
Logo, é possível descobrir, com base na equação, a quantidade de arestas que um sólido possui 
pelo número de faces e de vértices. 



Para entender de forma mais detalhada essa expressão, leia: Relação de Euler - Do seu livro 
EJA NO MUNDO DO TRABALHO . 
Leia com atenção todo o conteúdo da Unidade 5 do seu livro, e posteriormente resolva os 
exercícios complementares deste roteiro. 

 

Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!!  

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/solidos-geometricos.htm 

 

Atividades Complementares: 
 

 



 

1) Um poliedro possui 16 faces e 18 
vértices. Qual é o número de arestas 
desse poliedro? 

a) 16 

b) 18 

c) 32 

d) 34 

e) 40 
 
 
2) Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 
arestas. Desse modo, o total de vértices 
desse poliedro é: 
a) 12 
b) 9 
c) 15 
d) 11 
e) 10 
 
3) Sabendo que um poliedro possui 20 
vértices e que em cada vértice se 
encontram 5 arestas. Qual o número de 
faces dessa figura?  
Dica: aplique a Relacão de Euler para 
resolver os exercícios V – A + F = 2 

 
 
4) Um poliedro com 6 vértices e 9 
arestas, qual seu número de faces? 

 

V + F = A + 2 

 

 
 
    
 

   
 
 
 
 
5)Identifique quantos vértices, faces e arestas 
possuem as figuras abaixo: 
 
 
 

 V =            F=             A= 
 
 
 

 V =          F=             A = 
 
 
Para aprofundar seus conhecimentos acesse 
este link sobre planificação de poliedros: 
https://www.youtube.com/watch?v=KrUElzCHbxE 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 



E ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES 

 

 
 

 

ENSINO MÉDIO 

VOLUME 2 

 
 
 

CEEJA MARIA APARECIDA PASQUALETO 
FIGUEIREDO 

www.ceejamar.com.br  

 
 


	Matrizes
	 Representação de uma matriz
	Elementos de uma matriz
	Operações entre Matrizes
	 Adição de matrizes
	 Subtração de matrizes
	 Multiplicação de matriz por um número real
	 Multiplicação de matrizes

	Conceitos da geometria espacial
	Relação de Euler


