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21. O padrão apresentado pela referida sequência indica que... 

COMENTÁRIO: 

Temos a seguinte sequência: 

25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1200, 800, 2400, ... 

Temos que sequência não corresponde a um crescimento aritmético de maneira proporcional como ocorre na função afim.  

Podemos fazer uma analogia com uma progressão aritmética, o que não ocorre na sequência dada.  

GABARITO: ERRADO 

22. A partir do padrão da sequência infere-se que o 12º termo ... 

COMENTÁRIO:  

A partir da lei de formação podemos continuar a sequência:  

A partir dos dois primeiros termos, podemos inferir que os termos pares e ímpares vão dobrando entre si.  

25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1200, 800, 2400, ... 

O 12º termo é igual a 2400. 

GABARITO: ERRADO 

23. Se an  for o n-ésimo termo da sequência .... 

COMENTÁRIO:  

Para que possamos verificar se a lei de formação está correta, iremos utilizar alguns dos termos da sequência: 

{ 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1200, 800, ...} 

 

an= 2 x a n-2  

Considerando: 



 

a) n = 3  

a3= 2 x a n-2  

a3= 2 x a 3-2  

a3= 2 x a 1 

a3= 2 x 25 

a3= 50 ( confere com a sequência) 

b) n= 7  

a7= 2 x a n-2  

a7= 2 x a 7-2  

a7= 2 x a 5 

a7= 2 x 100 

a7= 200 ( confere com a sequência) 

Dessa forma podemos inferir que a sequência está de acordo com a lei de formação. É notável que os termos a partir do 

terceiro será sempre o dobro do antecessor do termo anterior.  

GABARITO: CERTO. 

 

A partir das figuras precedentes, julgue os itens a seguir, com relação a possibilidade de a figura representar uma vista superior 

do referido sólido. 

24.   

 

COMENTÁRIO:  

Para melhor interpretação, vamos considerar um cubo formado por 27 possíveis compartimentos, em que podem ser 

colocados cubos.  

Preenchendo esses compartimentos para que tenhamos a vista frontal e a vista da esquerda, conforme sugerido no 

comando da questão, não é possível uma vista da parte superior indicada neste item.  



 

GABARITO: ERRADO.  

25.  

COMENTÁRIO:  

Para melhor interpretação, vamos considerar um cubo formado por 27 possíveis compartimentos, em que podem ser 

colocados cubos.  

Preenchendo esses compartimentos para que tenhamos a vista frontal e a vista da esquerda, conforme sugerido no 

comando da questão, é possível uma vista da parte superior indicada neste item.  

GABARITO: CERTO.  

 

26.  

 

COMENTÁRIO:  

Para melhor interpretação, vamos considerar um cubo formado por 27 possíveis compartimentos, em que podem ser 

colocados cubos.  

Preenchendo esses compartimentos para que tenhamos a vista frontal e a vista da esquerda, conforme sugerido no 

comando da questão, é possível uma vista da parte superior indicada neste item.  

GABARITO: CERTO.  

 

27. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha .... 

COMENTÁRIO:  

Temos a seguinte função exponencial:  f (x) = 350 + 150. e –x  



 

Sabendo que x é dado em anos, e o item afirma que ao final do primeiro ano ocorreram mais de 400 acidentes.  

Temos apenas que substituir na função x= 1: 

f(x) = 350 + 150. e –x 

f(1) = 350 + 150. e –1 

f(1) = 350 + 150/ e , sabendo que o número neperiano é irracional e aproximadamente igual a 2, 718..., iremos considerar 

igual a 3 para facilitar nossos cálculos, certo? 

 f(1) = 350 + 150/ 3 

f(1) = 350 + 50 = 400 

Podemos inferir que será mais de 400, pois 150 dividido por 2,7 seria maior que 50.  

GABARITO: CERTO 

28. Segundo o modelo apresentado, após dez anos de campanha... 

COMENTÁRIO:  

Neste item iremos analisar a função, até mesmo porque não temos recursos para efetuar os cálculos, uma vez que o item 

apresenta o valor de x = 10, e que nos anos seguintes teremos menos de 300 acidentes.  

Vamos lá!!! 

Segundo a função f (x) = 350 + 150. e –x, e sabendo que a constante “e” é um número positivo , teremos a potência e –x > 0 

. Sendo assim, o termo 150. e –x  será maior que zero.  

A função f(X) = 350 + (150. e –x >0 )  

                 F(x)  > 350  

GABARITO: ERRADO. 

Josimar Padilha 

 
Professor do Gran Cursos Online. Ministra aulas presenciais, telepresenciais e online de 

Matemática Básica , Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística para processos 

seletivos em concursos públicos estaduais e federais; Professor de Matemática e Raciocínio Lógico 

em várias faculdades do Distrito Federal. Servidor Público há mais de 20 anos. Autor de diversas 

obras. Palestrante. 
 

                                                                                                    Gran  Cursos Online  

https://www.grancursosonline.com.br/
https://www.grancursosonline.com.br/
https://www.grancursosonline.com.br/

