
  
 

 

 

1. O Joel recortou hexágonos e construiu a sequência 

seguinte. Para se passar de uma figura para a 

seguinte, acrescenta-se um hexágono à direita, um 

hexágono à esquerda e um hexágono em cima do 

hexágono vermelho. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Completa a tabela onde se registam os seis primeiros termos numéricos desta 

sequência 

de hexágonos. 

Ordem 1      

Termo 4      

 

1.2. Quantos hexágonos possui o nono termo da sequência? 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

1.3. Quantos hexágonos tem a figura que está na posição 30? 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

1.4. Haverá alguma figura com 35 hexágonos? Porquê? 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

1.5. Escreve uma lei de formação ou uma expressão geradora que te permita determinar o 

número de hexágonos de qualquer figura da sequência. 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

2. Considera as sequências escritas nos cartões pelo Tomás. 

 

 

 



  
 

 

2.1. Sugere uma lei de formação ou uma expressão 

geradora para cada uma das sequências. 

R.:_____________________________________________________________________________ 

2.2. Usando as leis de formação ou as expressões geradoras sugeridas em 2.1., escreve os 

números dos cartões que estão virados. 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

2.3. Tendo em atenção a alínea 2.1., qual é o centésimo termo de cada uma das sequências? 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

3. No quadro seguinte estão registados os comprimentos do lado de alguns quadrados e 

os respetivos perímetros. 

Comprimento 

(cm)  

1   3   10    

Perímetro (cm)  4   8     60   

 

Sabendo que as duas grandezas são diretamente proporcionais, completa-o. 

 

4. Numa proporção o produto dos meios é três milésimas. Um dos extremos é três. 

Qual é o outro extremo? Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Para obter tinta com uma determinada tonalidade de cor de laranja, juntaram-se 5 litros 

de tinta amarela com 4 litros de tinta vermelha. 

Quantos litros de tinta amarela se devem juntar a 9 litros de tinta vermelha para obter uma 

mistura com a mesma tonalidade? 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

 

 



  
 

 

6. A Figura 1 é uma fotografia da Torre de Vilar, em 

Lousada. A Figura 2 é uma representação 

simplificada da fachada principal da torre, feita à escala de 

1: 175. 

O comprimento de [AB], correspondente à altura da torre, 

é 8 cm. 

 

Calcula a altura real, em metros, da Torre de Vilar. 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

7. Qual das opções seguintes representa a potência “três elevado a cinco”? 

2 × 2 × 2   (A)   2 + 2 + 2   (B)    32   (C)   53   (D) 

 

 

 

8. Considera os números seguintes. 

 

 2/ 15/ 21/ 17/ 41/ 50/ 121/ 126/ 20/ 19/ 7/ 51/99 

 

8.1. Identifica os números primos. 

R.: _____________________________________________________________________________ 

 

8.2. Quais são os números compostos divisíveis por 3? 

R.: _____________________________________________________________________________ 

 

9. Decompõe 120 em fatores primos. 

R.: 

________________________________________________________________________________ 



  
 

 

 

10. Ao decompor um número em fatores primos, a Inês 

descobriu que esse número era divisível por 7 e por 10. 

Assinala com ✗ a opção que indica a decomposição em 

fatores primos que esse número pode ter. 

2 × 3 × 7    (A)     5 × 7     (B) 

7 × 11   (C)     2 × 5 × 7    (D) 

 

11. Ao decompor um número em fatores primos, a Joana obteve 2³ × 3 × 11. 

11.1. Indica dois possíveis divisores do número. 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

11.2. Sem calculares o número, explica por que razão este número é divisível por 33. 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

11.3. Sem efetuares a divisão, indica o quociente do número por 11. 

R.: 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Queremos dividir uma placa de esferovite, de 40 cm por 24 cm, em quadrados todos 

iguais e sem que haja desperdício de material. 

Qual deverá ser o comprimento do lado de cada quadrado, em centímetros, para que a sua 

área seja a maior possível? E, desta forma, quantos quadrados se conseguem formar? 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

R.: __________________________________________________________________________ 

 

13. Em três vilas de Trás-os-Montes realizam-se feiras com periodicidades diferentes: uma 

de 10 em 10 dias e outra de 12 em 12 dias. 

No dia 1 de setembro houve feira nas duas vilas. De quanto em quanto tempo voltará a 

haver feira nas duas vilas, em simultâneo? 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

 

R.: ____________________________________________________________________________ 


