
 

Atividade Complementar - MAT8_27ALG02 

1- No quadro seguinte, estão indicados os seis primeiros termos de uma 
sequência de pares ordenados. 

(1,2)  (3,5)  (6,9)  (10,14)  (15,20)  (21,27) 

1º termo  2º termo  3º termo  4º termo  5º termo  6º termo 
 
Essa sequência de pares pode ser definida por duas sentenças algébricas, uma 
para o primeiro número do par e outra similar para o segundo número. Essas 
sentenças são necessariamente expressas de forma recursiva ou não 
recursiva? Explique sua resposta. 

2-Descreva um passo a passo para a formação dos n primeiros termos da 
sequência da questão anterior. 

3-Considere uma sequência em que o primeiro termo é 19 e a regularidade de 
cada termo a partir do primeiro é expressa por: Adicionar 3 ao termo anterior, 
em seguida dividir por dois. 
Qual o 4º e 5º termo dessa sequência? Essa sequência é recursiva? Se o 
primeiro termo fosse 3 em vez de 19, como ficaria a sequência? 
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Essa sequência de pares pode ser definida por duas sentenças algébricas, uma 
para o primeiro número do par e outra similar para o segundo número. Essas 
sentenças são necessariamente expressas de forma recursiva ou não 
recursiva? Explique sua resposta. 

2-Descreva um passo a passo para a formação dos n primeiros termos da 
sequência da questão anterior. 

3-Considere uma sequência em que o primeiro termo é 31 e a regularidade de 
cada termo a partir do primeiro é expressa por: Adicionar 3 ao termo anterior, 
em seguida dividir por dois. 
Qual o 4º e 5º termo dessa sequência? Essa sequência é recursiva? Se o 
primeiro termo fosse 3 em vez de 19, como ficaria a sequência? 

 

 

 


