
 

Quando pensamos nos dias 

• do mês  1, 2, 3, 4, 5, … , 30 

• do ano  1, 2, 3, 4, 5, 6, …, 365 

 

Estamos a construir sequências de números naturais: 

Para cada sequência podemos sempre definir uma lei 

(Lei geradora ou de formação dos termos dessa 

sequência). Neste caso a lei de formação da sequência 

consiste em somar 1 ao número anterior. 

 

Os números de uma sequência chamam-se TERMOS. 

 

ACTIVIDADE 1 Qual o número que vem a seguir? 

 

(1.1) 2, 4, 6, 8, _____,...   (1.2) 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, _____,... 

 

(1.3) 1, 6, 11, 16, _____,...  (1.4) 2, 4, 8, 16, 32, _____,... 

 

(1.5) 3, 6, 9, 12, 15, _____,...  (1.6) 1, 4, 9, 16, 25, _____,... 

 
 
ACTIVIDADE 2  

Considera uma sequência em que o 1º termo é 45 e a lei geradora dos seus termos é: “ Subtrair 3 

ao termo anterior e depois dividir por 2.” 

(2.1) Descobre o 2º termo.  

 

(2.2) Determina o 4º termo. 

    

(2.3) Supondo que agora o 2º termo é 17, descobre o 1º termo. Explica o teu raciocínio. 
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Sequências e Regularidades 

Sequência 

Diz-se que um conjunto de números forma uma sequência numérica quando existe uma regra ou 
uma “lei de formação” que, a partir de alguns números, permite descobrir outros. 



ACTIVIDADE 3 

Responde e preenche as tabelas seguintes 

(3.1) Quantas asas tem: (3.2) Quantos dentes tem: 

1 pássaro?  

2 pássaros? 

3 pássaros? 

10 pássaros?  

n pássaros? 

 

1 garfo?  

2 garfos? 

4 garfos?  

5 garfos?  

n garfos? 

 

 
Os termos de uma sequência podem ser obtidos a partir de uma expressão a que se chama termo 

geral da sequência.  

 
As expressões nnnn 5   e   4   ,   3  ,  2 , obtidas na actividade anterior, são os termos gerais ou as 
expressões geradoras de cada uma das respectivas sequências. 
 
 
ACTIVIDADE 4  
Observa a tabela e preenche os espaços cinzentos: 
 

→ Ordem 

→ Termos 

Os números 5, 10, 15, 20, … que estão na segunda linha da tabela formam uma sequência.  

São os TERMOS da sequência. 

 

5n é uma expressão com variável que permite obter (gerar) todos os termos da sequência, 

substituindo n sucessivamente por 1, 2, 3, 4, … (números naturais). 

 

5n diz-se o TERMO GERAL ou u ENÉSIMO TERMO da sequência; 

 

n é a ORDEM do termo. 

BOM TRABALHO! 

 

(3.3) Quantas patas tem: (3.4) Quantos dedos tem: 

1 leão?  

2 leões? 

5 leões? 

10 leões? 

n leões? 

 

1 mão? 

2 mãos? 

6 mãos?  

8 mãos?  

n mãos? 

 

Termo geral 

O termo geral de uma sequência traduz a lei de formação que define qualquer um dos termos 
dessa sequência. É uma expressão matemática, na qual aparece a letra n (variável) que ao ser 
substituída por cada um dos números naturais permite obter os termos dessa sequência. 
 

1 2 3 4 5 … 9 10 … n 

5 10 15 20 25 …   …  


