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RECONHECENDO FUNÇÕES 
01.(Enem 2017) Dois reservatórios A e B são alimentados por 

bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de 
água contida em cada reservatório nesse período pode ser 
visualizada na figura. 

 
O número de horas em que os dois reservatórios contêm a 
mesma quantidade de água é 
a)1       b)2        c)4      d)5.       e)6. 
 
02.(Enem 2017) 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 prestações (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. 
 
03.(Enem 2016) 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.  

Disponível em: www.terra.com.br. Acesso em: 15 ago. 2013 
(adaptado). 

  
Qual a relação entre E1 e E2? 

 a)   b)  c)   

d)  e)  
 
04.(Enem 2016) 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. 

 
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 
 
05.(Enem 2016) Para evitar uma epidemia, a Secretaria de 

Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a 
evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o 
número f de infectados é dado pela função f(t) = –2t² + 120t (em 
que t é expresso em dia e t = 0 é o dia anterior à primeira 
infecção) e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias 
da epidemia. 
A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização 
deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse 
à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou 
acontecer. A segunda dedetização começou no 
a)19º dia.    b)20º dia.    c)29º dia     d)30º dia.    e)60º dia. 
 
06.(Enem 2016) Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de 

concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto 
têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. 
Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a 
área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal 
no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo 
vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: 
                     sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a 

área sob uma parábola como esta é igual a  da área do 
retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base 
e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da 
tampa de concreto, em metro quadrado? 
 a)18 
 b)20 
 c)36 
 d)45 
 e)54 
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