
MATEMÁTICA 3  ESO⁰ 22/03/2012
TEMA 5 PROGRESIÓNS

NOME GRUPO

1. i.Que é unha sucesión?
i.Como se chama cada elemento da sucesión?
ii.Como se chama o criterio a partir do cal se determinan os termos dunha sucesión?
iii.Que é unha progresión aritmética?
iv.Que é unha progresión xeométrica?
v.Que é o termo xeral dunha progresión?
vi.Comentar a diferenza entre o tipo de xuro simples e o tipo de xuro composto.
vii.Pór exemplos de cada un dos conceitos anteriores.apartados

2. Escreber os catro primeiros termos de cada unha das seguintes sucesións:
i. an=5−4n

2 ii. an=(−4 )
2−n iii. an=−5⋅(−1)n

3. Escreber o termo xeral destas sucesións:
i. 2,−6, 18,−54… ii. 5, 1, 0.2, 0.04… iii. −20,−11, −2, 7…

4. i.Estudar se é crecente ou decrecente unha progresión aritmética de diferenza d>0 .
ii.Estudar se é crecente ou decrecente unha progresión aritmética de diferenza d<0 .

5. Razonar se as seguintes progresións aritméticas son crecentes ou decrecentes:
i. 2,−6,−14,−22… ii. −15,−16,−17,−18… iii. −15,−10,−5, 0…

6. Razonar se as seguintes sucesións son progresións aritméticas:
i. 1,−2, 3,−4… ii. 0.1, 0.21, 0.32, 0.43… iii. 2, 6, 8, 14…

7. Achar o termo xeral dunha progresión aritmética tal que a8=35  e a28=175 .

8. Acha o termo xeral da progresión aritmética 2.2, 3.4, 4.6, 5.8…

9. Calcular a suma dos 215  primeiros termos da sucesión 0.7, 1.1, 1.5, 1.9…

10. Calcular a suma dos múltiplos de 5  comprendidos entre 24  e 712 .

11. Razonar se as seguintes sucesións son progresións xeométricas:
i. 1, 0.1, 0.01, 0.001…

ii. 1,−
1
3
,
1
9,

−
1
27

…
iii. 2, 8, 32, 64…

12. Razonar se as seguintes progresións xeométricas son crecentes, decrecentes ou alternadas:

i. 16, 2,
1
4,

1
32,

…
ii. 100,−20, 4,−0.8… iii.

−2,−10,−50, −250…

13. Achar o termo xeral dunha progresión xeométrica tal que a4=
1
10

 e a7=10
−4 .

14. Achar a suma dos primeiros 11  termos da progresión 9, 3, 1,
1
3

…

15. Achar  a  suma  dos  infinitos  termos  dunha  progresión  xeométrica  sabendo  que  a7=4  e 

a10=0.5
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16. Achar a suma dos infinitos termos da progresión xeométrica de termo xeral an=(−3 )
2−n

17. Nunha progresión xeométrica a suma dos infinitos termos é 16  e a razón 
1
5

. Achar o seu 

termo xeral.

18. Interpolar 7  medios aritméticos entre 6  e 18 .

19. Interpolar 3  medios xeométricos entre 12  e 0.75 .

20. Un capital de  70 €  convértese en 81,89 €  ao cabo de  4  anos, a xuro composto anual. 
Calcular o xuro.

21. Calcular o capital que depositado a xuro composto semestral do 3.5% , produce en 2  anos 
un capital de 1.607 € .

22. Achar a profundidade dun pozo se pola escavación do primeiro metro se pagaron  30 €  e 
pola de cada un dos restantes, páganse 5 €  máis que no anterior, sabendo que o custo total 
foi de 450 € .

23. Unha  ra  está  no  bordo  dunha  poza  circular  de  8 m  de  raio  e  quere  chegar  ao  centro 
saltando. Dá un primeiro salto de  4 m  e despois avanza en cada novo salto a metade do 
anterior. Logrará chegar ao centro?

24. Durante os cinco primeiros meses de vida, un bebé foi gañando cada mes un 10%  de peso. 
Se ao nacer pesaba 3 kg , calcular o seu peso ao final do quinto mes.

25. O prezo dun coche decrece un 30%  por cada ano que pasa. Cal será o prezo dun coche que 
vale 17.000 €  dentro de 7 anos?

26. Lanzamos unha pelota ao longo dun corredor. En cada bote que dá avanza unha distáncia 
igual á metade da distáncia anterior.  Se ao oitavo bote cai nun foso de terra e pára, que 
distáncia percorreu en total, se antes do primeiro bote percorrera 2 m ?

27. O número inicial de moscas dunha popuación é de 50  e cada tres dias o seu número duplica-
se. Cantas moscas haberá aos 30 dias?


