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01.Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava 

fazer um empréstimo no valor de R$ 5 000,00. Para pagar as 
prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400,00 mensais. Para 
esse valor de empréstimo, o valor da prestação (P) é calculado 
em função do número de pres tações (n) segundo a fórmula 
  

 
  
Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log 1,013; 
2,602 como aproximação para log 400; 2,525 como aproximação 
para log 335.De acordo com a fórmula dada, o menor número 
de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido 
pela pessoa é 
a)12.   b) 14.    c) 15.   d) 16.  e) 17. 
 
02.Ao abrir um negócio, um microempresario descreveu suas 

vendas, em milhares de reais (unidade monetária brasileira), 
durante os dois primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas 
cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir 
em propaganda, 0 que fez suas vendas crescerem de modo 
exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas 
em função do tempo? 

 a)   

b)  

 c)   
 
 

d)   
 

e)  
 
03.Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de 

crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu plantio, 
modelado pela função y(t) = at – 1, na qual y representa a altura 
da planta em metro, t é considerado em ano, e a é uma constante 
maior que 1. O gráfico representa a função y. 
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Admita ainda que y(0) fornece a altura da muda quando 
plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas 
crescerem 7,5 m após o plantio.O tempo entre a plantação e o 
corte, em ano, é igual a 
a)3.   b)4.  c)6.  d)log2 7.  e)log2 15. 
 
04.Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente 

radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, 
removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi 
manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-
vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a 
massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-
137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material 
radioativo, após t anos, é calculada pela expressão M(t) = A · 
(2,7)kt, onde A é a massa inicial e k é uma constante 
negativa.Considere 0,3 como aproximação para log10 2.Qual o 
tempo necessário, em anos, para que uma quantidade de massa 
do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? 
a)27       b)36    c)50     d)54  e)100 
 
05.A aquisição de um telescópio deve levar em consideração 

diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a 
resolução ou poder de separação e a magnitude limite. O 
aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós 
percebemos o objeto observado e é calculado como sendo a 
razão entre as distâncias focais da objetiva (F,) e da ocular (FZ). 
A resolução do telescópio (P) informa o menor ângulo que deve 
existir entre dois pontos observados para que seja possível 
distingui-los. A magnitude limite (M) indica o menor brilho que 
um telescópio pode captar. Os valores numéricos de P e M são 

calculados pelas expressões: e M=7,1+5(Iog D), em que 
  
D é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio, 
expresso em centímetro.Ao realizar a observação de um planeta 
distante e de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem 
nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores 
de D, F1 e F2 devem ser, respectivamente,  
a)aumentado, aumentado e diminuído. 
b)aumentado, diminuído e aumentado. 
c)aumentado, diminuído e diminuído. 
d)diminuído, aumentado e aumentado. 
e)diminuído, aumentado e diminuído 
 
06.Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala Richter 

causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta 
na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto, de 
magnitude 7,0 na mesma escala, sacudiu Sichuan (sudoeste da 
China), deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A 
magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada 
por 

 
sendo E a energia, em kWh, liberada pelo terremoto e E0 uma 
constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as 
energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na 
China, respectivamente.Qual a relação entre E1 e E2? 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  
 

07.Escala e Magnitude de Momento (abreviada como MMS e 

denotada como M), introduzida em 1979 por Thomas Haks e 
Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para medir a 
magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. 
Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala 
usada para estimar as magnitudes de todos os grandes 
terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS 
é uma escala logarítmica.  
M e M se relacionam pela fórmula: 
M = – 10,7 +  log (M) 
Onde M é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos 
registros de movimento da superfície, através dos 
sismogramas), cuja unidade é o dina ⋅ cm. O terremoto de Kobe, 

acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos 
que causaram maior impacto no Japão e na comunidade 
científica internacional. Teve magnitude M = 7,3. 
Mostrando que é possível determinar a medida por meio de 
conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M do 
terremoto de Kobe (em dina ⋅ cm)? 

M0 
a)10-5,10        b)10-0,73        c)1012,00       d)1021,65   e)1027,00 
 
08.Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 

ºC e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 min. 
 

Use 0,477 como aproximação para log  e 1,041 como 

aproximação para .O tempo decorrido, em hora, até que 
a liga atinja 30 ºC é mais próximo de 
a) 22. 
b) 50. 
c) 100. 
d) 200. 
e) 400. 
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