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MATEMÁTICA 

 

Unidade Temática: Álgebra. 

Objetos do Conhecimento: Sequência numérica recursiva, formada por múltiplos de um número 

natural. 

 

Você sabia que as sequências podem ser formadas por diferentes elementos como figuras, letras, 

símbolos e até formas? 

 

Estes elementos só precisam estar organizados de acordo com um critério de formação que 

obedece a um padrão e regularidade predefinida.  

 

Por exemplo: 

 

A A B A A C A A D A 

          

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 

          

          

 

1- Ecolocalização é um sistema de localização que alguns animais, como golfinhos, utilizam 

para achar suas presas e desviar dos seus predadores. Observe: 

 

Fonte: Novaescola.com 

 

As linhas representam a propagação das ondas do som emitido pelo golfinho percorrendo o 

mar. Sabendo que as ondas estão em 5 em 5 segundos.  

Em quanto tempo o som atingirá o peixe?  

(       ) 30 segundos.   (       ) 15 segundos. 
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2- O morcego identificou uma árvore em seu percurso por meio da ecolocalização. Veja: 

 

Fonte: Novaescola.com 

As linhas representam a propagação das ondas do som emitido pelo morcego no ar. 

Sabendo que as ondas estão com distância de 150 metros.  

Qual é a distância que o morcego até o obstáculo?  

(       ) 450 metros.   (       ) 900 metros. 

 

3- A Copa do Mundo é o evento esportivo mais assistido em todo o mundo. Ela acontece a 

cada 4 anos. Observe o quadro abaixo: e complete: 

 

Bandeira 
    

País Alemanha África do Sul Brasil Rússia 

Ano 2006 2010   

Fonte: freepik.com 

 

4- A professora Bruna estava apresentando aos alunos a seguinte sequência para que eles 

identificassem as regularidades e os padrões, observe: 
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Pinte no quadro abaixo como deveria ser a próxima figura, seguindo a regularidade da 

sequência que a professora apresentou: 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

5- José está brincando com os palitos de fósforo usados que sua mãe estava juntando. 

Observe a sequência que ele montou: 

   

Fonte: Freepik.com 

 

Quantos palitos ele precisará para fazer a próxima sequência? Se preferir, desenhe. 

  


