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FICHA DE TRABALHO  

(Sequências e regularidades)  
 

 

1. Escreve os quatro primeiros termos da cada sequência, de acordo com a lei de 

formação indicada. 

a) O primeiro termo é 1. Cada termo, depois do primeiro, é o triplo do anterior. 

b) O primeiro termo é 7. Cada termo, depois do primeiro, tem mais cinco unidades 

que o termo anterior. 

c) O primeiro termo é 200. Cada termo, depois do primeiro, é metade do anterior. 

 

2. Considera, para cada um dos casos, que a regularidade numérica se mantém. 

a. 5, 10, 15, 20, 25, …….                           b. 18, 16, 14, 12, 10, ………. 

  Escreve os dois termos seguintes de cada sequência. 

  Justifica a resposta, indicando a lei de formação. 

 

3. Completa a sequência. 

a) 2,6,10,…,18,…,…                         b) 2,6,18,54,…,…. 

4. Observa as três primeiras figuras de uma dada sequência: 

 

 

a) Desenha as duas figuras seguintes. 

b) Quantos círculos terá a figura 10? E quantos triângulos? 

5. Observa a sequência de figuras que o Tiago construiu: 

 

 

 

a) Quantos quadradinhos cinzentos-claros há em cada uma das figuras? 

b) Quantos quadradinhos cinzentos-claros terá a figura 8? E a figura 12? 
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6. Considera a expressão geradora de cada uma das sequências numéricas dadas 

a seguir. 

Associa cada expressão geradora à correspondente sequência numérica. 

 

n+2   4 , 8, 12, 16, … 

n2   1, 3, 5, 7, ….. 

4xn   3, 4, 5, 6, …. 

2xn-1   1, 4, 9, 16, …. 

2xn   3, 5, 7, 9, … 

4+n   10, 20, 30, 40, …. 

2xn+1   5, 6, 7, 8, …. 

10xn   1, 8, 27, 64, …. 

n3   2, 4, 6, 8, …. 

 

7. A cláudia construiu a seguinte sequência usando botões. 

 

 

 

a) Desenha a figura 5 e a figura 6. 

b) Haverá alguma figura com 25 botões? Justifica. 

c) Escreve a lei de formação. 

d) Determina o número de botões da figura 32. 

 

8. Observa 

 

 

 

 

Em que caso há um padrão que se mantém?  

 

9. Considera a seguinte sequência de figuras: 

 

 

 

 

 
 

Admite que a sequência continua obedecendo ao mesmo padrão. 
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a) Quantos quadradinhos terá a figura 4?  

b) Quantos quadrinhos terá a figura 6? 

c) Haverá alguma figura com 20 quadradinhos? Justifica a tua resposta. 
 

10. Considera a sequência numérica 

18, 23, 28, 33, 38, … 

a) Qual o termo de ordem 4 na sequência? 

b) Sabendo que a regularidade numérica se mantém, escreve o 7º e o 8º termos 

da sequência. 

 

11. Admitindo que a regularidade numérica se mantém, escreve os quatro termos 

seguintes de cada sequência. 

a) 0, 2, 4 ,6 ,…. 

b) ,...
9

1
,

7

1
,

5

1
,

3

1
 

c) 6, 12,18, 24, … 

 

12. Nas sequências numéricas apresentadas a seguir, a regularidade numérica 

mantém-se. 

I. 3, 7, 11,…., 19,…. 

II. 1, 3, 9,…., …., 243 

III. ….,….,8, 11,1 4, ….,…. 

a) Completa as sequências. 

b) Indica, para cada caso, a regra que utilizaste para determinar os termos em 

falta. 

 

13. Escreve os cinco primeiros termos de cada sequência de acordo com a lei de 

formação indicada: 

a) O primeiro termo é 4. Cada termo, depois do primeiro, tem mais sete unidades 

que o termo anterior. 

b) O primeiro termo é 40. Cada termo, depois do primeiro, é metade do anterior. 

 

14. Considera a sequência numérica. 

47, 41, 35, …., 11, 5 
 

a) Qual o termo de ordem 5? E o termo de ordem 6? 

b) Escreve a lei de formação da sequência. 
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15. Observa a sequência. 

 

 

a) Escreve os cinco primeiros termos da sequência numérica associada a esta 

sequência de figuras (nº de palhinhas). 

b) Escreve a lei de formação. 

c) Quantas palhinhas são necessárias para construir a figura 7? 

 

16. Observa as quatro primeiras figuras da sequência. 

 

 

 

a) Quantas setas são precisas para construir a figura 5? 

b) Haverá alguma figura com 45 setas? Justifica. 

 

17. A lei de formação de uma sequência numérica é n+5. 

Substitui n por 1, 2, 3 e 4 e determina os quatro primeiros termos dessa 

sequência. 

 

18. Observa a sequência de figuras construídas com fósforos.  

 

a) Mantendo o mesmo padrão quantos fósforos são necessários para construir 

a figura 4? E a figura 5? 

b) Escreve a lei de formação. 

 

19. A Sofia construiu com pequenos discos de cartão a seguinte sequência. 

 

a) Desenha a figura seguinte. 

b) Quantos discos são necessários para construir a figura 8? 

c) Escreve a lei de formação. 

d) Haverá alguma figura que leve 53 discos? Justifica. 


