
 

11º ANO – MACS 
MODELOS POPULACIONAIS (1) 

 
Tarefa 1 

Considere as sequências seguintes. Algumas delas seguem um modelo linear e outras seguem o modelo exponencial. 

i. 2, 4, 6, 8, 10, …. 

ii. 2, 4, 8, 16, 32, … 

iii. 125; 25; 5; 1; 0,2; … 

iv. 1,51; 1,86211; 2,21422; 2,56633; 2,91844; … 

v. 119; 110,3; 101,6; 92,9; 84,2; … 

vi. 11; 12,1; 13,31; 14,461; 16,1051; … 

1. Identifique, justificando, as que seguem um modelo linear e as que seguem um modelo exponencial. 

2. Para cada uma apresente a expressão recursiva e a expressão analítica. 

Tarefa 2 

Converta as seguintes expressões recursivas em expressões analíticas, identificando, para cada uma, se corresponde 

a um modelo linear ou a um modelo exponencial: 

1.          e             . 
2.      e          . 

Tarefa 3 

Converta as seguintes expressões analíticas em expressões recursivas, identificando, para cada uma, se corresponde 

a um modelo linear ou a um modelo exponencial: 

1.          
 . 

2.            
Tarefa 4 

Utilize a calculadora para visualizar o gráfico dos cinco primeiros termos de cada uma das progressões das tarefas 2 e 

3. 

Tarefa 5 

Uma empresa de telecomunicações tem equipamento disponível para servir 150 mil clientes. 

Em 2000 tinha 90 mil clientes. Estudos efectuados pelo departamento financeiro da empresa concluíram que, nos 

últimos anos, a empresa tem aumentado 5000 clientes por ano. 

1. Admitindo que o aumento de clientes continua com a mesma regularidade, qual será a situação da empresa 
em 2006? E em 2010? 

2. Apresente um gráfico que represente o número de clientes da empresa entre 2000 e 2010. 
3. Em que ano se prevê ser necessário a empresa ter um equipamento com mais potencial para não perder 

clientes? 
Tarefa 6 

Sabe-se que uma população de perdizes aumenta 20% ao ano. No ano 2000 a população de perdizes é de 120. 

1. Admitindo que o crescimento se processa sempre do mesmo modo, qual a dimensão da população em 
2005? E em 2010? 

2. Apresente um gráfico que represente o número de perdizes entre 2000 e 2005. 
3. Admitindo que estamos no ano 2005, quanto tempo é necessário ainda decorrer para que a população seja 

de 15 000 perdizes? 


