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01 - A produção de determinada espécie de fungos é dada mediante a função 45.4)(  xxf , sendo x 

o tempo em dias e f a quantidade em milhares de fungos. Mediante ao que foi informado, determine 
em quantos dias a população de fungos alcançaria o número de meio milhão. 

02 - Uma população de bactérias se reproduz mediante a função 
xxf 23.8)( 

, sendo f o número 
de bactérias (em milhões) em um determinado tempo t em semanas. Sabendo-se que o experimento 
começou a ser analisado às 0:00 do dia 04 de fevereiro, quantas bactérias haverão às 12:00 do dia 
14 de fevereiro?  
 
03 - (Fuvest-1999) Um jogo eletrônico funciona da seguinte maneira: no início de uma série de 
partidas, a máquina atribui ao jogador P pontos; em cada partida, o jogador ganha ou perde a 
metade dos pontos que tem no início da partida. 
a) Se uma pessoa jogar uma série de duas partidas nas quais ela ganha uma e perde outra, quantos 
pontos terá ao final? 
b) Se uma pessoa jogar uma série de quatro partidas nas quais ela perde duas vezes e ganha duas 
vezes, quantos pontos terá ao final? 
c) Se uma pessoa jogar uma série de sete partidas, qual o menor número de vitórias que ela 
precisará obter para terminar com mais que P pontos? 
 
04 - (UEL-2003) Um dos traços característicos dos achados arqueológicos da Mesopotâmia é a 
grande quantidade de textos, escritos em sua maioria sobre tabuinhas de argila crua. Em algumas 
dessas tabuinhas foram encontrados textos matemáticos datados de cerca de 2000 a.C. Em um 
desses textos, perguntava-se “por quanto tempo deve-se aplicar uma determinada quantia de 
dinheiro a juros compostos de 20% ao ano para que ela dobre?”.  
 
(Adaptado de: EVES, Howard. Introdução à História da Matemática. Campinas: Editora da Unicamp, 1995. p. 77.) 
 
Nos dias de hoje, qual equação seria utilizada para resolver tal problema? 
 

a) 22,1 t  

b) 2,12 t  

c) 22,1 t  

d) 2t = 1,2 

e) 2,12 t  

 
05 - (FGV-2005) Um computador desvaloriza-se exponencialmente em função do tempo, de modo 

que seu valor y, daqui a x anos, será xKAy . , em que A e k são constantes positivas. Se hoje o 

computador vale R$ 5000,00 e valerá a metade desse valor daqui a 2 anos, seu valor daqui a 6 anos 
será: 
 
a) R$ 625,00 
b) R$ 550,00 
c) R$ 575,00 
d) R$ 600,00 
e) R$ 650,00 



06 - (Mack-2008) Um aparelho celular tem seu preço “y” desvalorizado exponencialmente em função 

do tempo (em meses) ”t”, representado pela equação y = p⋅qt, com p e q constante R$ 500,00 e, 

após 4 meses, o seu valor é 
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do preço pago, 8 meses após a compra, o seu valor será 

a) R$25,00 
b) R$24,00 
c) R$22,00 
d) R$28,00 
e) R$20,00 
 

07 - (Unicamp-2000) Suponha que o número de indivíduos de uma determinada população seja 

dado pela função: F(t) = a 2-bt, onde a variável t é dada em anos e a e b são constantes.  

a) Encontre as constantes a e b de modo que a população inicial (t = 0) seja igual a 1024 indivíduos 
e a população após 10 anos seja a metade da população inicial. 

b) Qual o tempo mínimo para que a população se reduza a 
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 da população inicial? 

c) Esboce o gráfico da função F(t) para t  [0, 40]. 
 
08 - (UFPB-2006) O total de indivíduos, na n-ésima geração, de duas populações P e Q, é dado, 

respectivamente, por nnP 4)(   e nnQ 2)(  . Sabe-se que, quando 1024
)(

)(


nQ

nP
, a população Q 

estará ameaçada de extinção. Com base nessas informações, essa ameaça de extinção ocorrerá a 
partir da 
 
a) décima geração. 
b) nona geração. 
c) oitava geração. 
d) sétima geração. 
e) sexta geração. 
 
09 - (UFRJ-2005) O número de bactérias em uma certa cultura dobra a cada hora. A partir da 
amostra inicial, são necessárias 24 horas para que o número de bactérias atinja uma certa 
quantidade Q. Calcule quantas horas são necessárias para que a quantidade de  bactérias nessa 
cultura atinja a metade de Q. 
 
10 - (Vunesp-2003) Num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo 
reservatório é dada pela função q(t) = q0.2

(-0,1)t sendo q0 a quantidade inicial de água no reservatório 
e q(t) a quantidade de água no reservatório após t meses. Em quantos meses a quantidade de água 
do reservatório se reduzirá à metade do que era no início? 
 
a) 5. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
e) 10. 
 


