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Seção 1.4

Função Exponencial

Subseção 1.4.1

Exerćıcios

23. ENEM 2009 - A população mundial está ficando
mais velha, os ı́ndices de natalidade diminúıram e a
expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte,
são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a res-
peito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais
em todo o mundo. Os números da coluna da direita
representam as faixas percentuais. Por exemplo, em
1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais
nos páıses desenvolvidos, número entre 10% e 15% da
população total nos páıses desenvolvidos.

Suponha que o modelo exponencial y = 363e0,03x em
que x = 0 corresponde ao ano 2000, x = 1 corresponde
ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a po-
pulação em milhões de habitantes no ano x, seja usado
para estimar essa população com 60 anos ou mais de
idade nos páıses em desenvolvimento entre 2010 e 2050.
Desse modo, considerando e0,3 = 1, 35, estima-se que a
população com 60 anos ou mais estará, em 2030, entre:

a) 490 e 510 milhões
b) 550 e 620 milhões
c) 780 e 800 milhões
d) 810 e 860 milhões
e) 870 e 910 milhões

24. ENEM 2012 - Existem no mercado chuveiros elétricos
de diferentes potências, que representam consumos
e custos diversos. A potência (P) de um chuveiro
elétrico é dada pelo produto entre sua resistência
elétrica (R) e o quadrado da corrente elétrica (i) que
por ele circula. O consumo de energia elétrica (E),
por sua vez, é diretamente proporcional à potência do
aparelho.

Considerando as caracteŕısticas apresentadas, qual dos
gráficos a seguir representa a relação entre a energia
consumida (E) por um chuveiro elétrico e a corrente
elétrica (i) que circula por ele?
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25. NEM 2015 - O acréscimo de tecnologias no sistema
produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos
e aumentar a produtividade. No primeiro ano de
funcionamento, uma indústria fabricou 8 000 unida-
des de um determinado produto. No ano seguinte,
investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e
aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse
aumento percentual se repita nos próximos anos,
garantindo um crescimento anual de 50%. Considere
P a quantidade anual de produtos fabricados no ano t
de funcionamento da indústria.

Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que
determina o número de unidades produzidas P em
função de t, para t ≥ 1?

a) P (t) = 0, 5t−1 + 8000
b) P (t) = 50t−1 + 8000
c) P (t) = 4000t−1 + 8000
d) P (t) = 8000(0, 5)t−1

e) P (t) = 8000(1, 5)t−1

26. ENEM 2016 - O governo de uma cidade está preocu-
pado com a posśıvel epidemia de uma doença infecto-
contagiosa causada por bactéria. Para decidir que me-
didas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução
da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma
cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades,
obteve-se a fórmula para a população:

p(t) = 4023t (1.5)

em que t é o tempo, em hora, e p(t) é a população,
em milhares de bactérias.
Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20
min, a população será

a) reduzida a um terço
b) reduzida à metade
c) reduzada a dois terços
d) duplicada
e) triplicada
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Seção 1.5

Função Racional

Subseção 1.5.1

Exerćıcios

27. ENEM 2014 - A figura mostra uma criança brincando
em um balanço no parque. A corda que prende o as-
sento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros.
A criança toma cuidado para não sofrer um acidente,
então se balança de modo que a corda não chegue a
alcançar a posição horizontal.

Na figura, considere o plano cartesiano que contém a
trajetória do assento do balanço, no qual a origem está
localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é
paralelo ao chão do parque, e o eixo Y tem orientação
positiva para cima.

A curva determinada pela trajetória do assento do
balanço é a parte do gráfico da função

a) f(x) = −
√
2− x2

b) f(x) =
√
2− x2

c) f(x) = 2− x2

d) f(x) = −
√
4− x2

e) f(x) =
√
4− x2

28. ENEM 2016 - Em uma cidade será constrúıda uma
galeria subterrânea que receberá uma rede de canos
para o transporte de água de uma fonte (F) até o
reservatório de um novo bairro (B).

Após avaliações, foram apresentados dois projetos
para o trajeto de construção da galeria: um segmento
de reta que atravessaria outros bairros ou uma semi-
circunferência que contornaria esses bairros, conforme
ilustrado no sistema de coordenadas xOy da figura,

em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro.

Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas
caracteŕısticas do solo, a construção de 1m de galeria
via segmento de reta demora 1,0 h, enquanto que
1 m de construção de galeria via semicircunferência
demora 0,6 h. Há urgência em disponibilizar água
para esse bairro.
Use 3 como aproximação para π e 1,4 como apro-
ximação para

√
2.

O menor tempo posśıvel, em hora, para conclusão da
construção da galeria, para atender às necessidades de
água do bairro, é de

a) 1260
b) 2520
c) 2800
d) 3600
e) 4000
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Seção 1.6

Função Logaŕıtmica

Subseção 1.6.1

Exerćıcios

29. ENEM 2011 - A Escala de Magnitude de Momento
(abreviada como MMS e denotada como Mw), intro-
duzida 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 Rich-
ter, a MMS é uma escala logaŕıtmica. Mw e M0 se
relacionam pela fórmula:

Mw = 10, 7 +
2

3
log10(M0) (1.6)

onde M0 é o momento śısmico (usualmente estimado a
partir dos registros de movimento da superf́ıcie, através
dos sismogramas), cuja unidade é o dina.cm. O terre-
moto de Kobe, acontecido no dia 17 de Janeiro de 1995,
foi um dos terremotos que causaram maior impacto no
Japão e na comunidade cient́ıfica internacional. Teve
magnitude Mw= 7,3.

U.S. GEOLOGICAL SURVEY.Historic Earthquakes.
Dispońıvel em: http://earthquake.usgs.gov. Acesso
em 1 maio 2010 (adaptado)
U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS Earth-
quake Magnitude Policy. Dispońıvel em:
http://earthquake.usgs.gov. Acesso em 1 maio
2010 (adaptado)

Mostrando que é posśıvel determinar a medida por
meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o
momento śısmico M0 do terremoto de Kobe em
(dina.cm)?

a) 10−5,1

b) 10−0,73

c) 1012,00

d) 1021,65

e) 1027,00

30. ENEM 2015 - Um engenheiro projetou um automóvel
cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de
forma que suas bordas superiores fossem representadas
pela curva de equação y = log (x), conforme a figura.

A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo
x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base
do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas
condições, o engenheiro determinou uma expressão
que fornece a altura h do vidro em função da medida
n de sua base, em metros.
A expressão algébrica que determina a altura do vidro é

a) log(n+
√
n2+4
2 )− log(n−

√
n2+4
2 )

b) log(1 + n
2 )− log(1− n

2 )
c) log(1 + n

2 ) + log(1− n
2 )

d) log(n+
√
n2+4
2 )

e) 2log(n+
√
n2+4
2 )

31. - ENEM 2016 – Uma liga metálica sai do forno a
uma temperatura de 3 000 C e diminui 1% de sua
temperatura a cada 30 min.
Use 0,477 como aproximação para log (3) e 1,041
como aproximação para log (11).
O tempo decorrido, em hora, até que a liga atinja 30
C é mais próximo de

a) 22
b) 50
c) 100
d) 200
e) 400

32. 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 Fu-
kushima. 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
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calculada por

M =
2

3
log(

E

E0
) (1.7)

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 terre-
motos ocorridos no Japão e na China, respectivamente.

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

Qual a relação entre E1 e E2?

a) E1 = E2 + 2
b) E1 = 102E2

c) E1 = 103E2

d) E1 = 109/7E2

e) E1 = 9/7E2

33. - 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) log27
e) log215

Seção 1.7

Trigonometria

Subseção 1.7.1

Exerćıcios

34. ENEM 2009 - Ao morrer, o pai de João, Pedro e José
deixou como herança um terreno retangular de 3 km
x 2 km que contém uma área de extração de ouro
delimitada por um quarto de ćırculo de raio 1 km
a partir do canto inferior esquerdo da propriedade.
Dado o maior valor da área de extração de ouro, os
irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo
que cada um ficasse com a terça parte da área de
extração, conforme mostra a figura.

Em relação à partilha proposta, constata-se que a
porcentagem da área do terreno que coube a João
corresponde, aproximadamente, a (considere

√
3/3 =

0,58 )

a) 50 %
b) 43 %
c) 37 %
d) 33 %
e) 19 %

35. ENEM 2009 - Considere um ponto P em uma cir-
cunferência de raio r no plano cartesiano. Seja Q a
projeção ortogonal de P sobre o eixo x, como mostra
a figura, e suponha que o ponto P percorra, no sen-
tido anti-horário, uma distância d ≤ r sobre a circun-
ferência.
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Então, o ponto Q percorrerá, no eixo x, uma distância
dada por

a) r(10sen(d/r))
b) r(10cos(d/r))
c) r(10tg(d/r))
d) rsen(r/d)
e) rcos(r/d)

36. ENEM 2010 - Um balão atmosférico, lançado em
Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na
noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em
Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente,
assustando agricultores da região. O artefato faz
parte do programa Projeto Hibiscus desenvolvido por
Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália para a
medição do comportamento da camada de ozônio,
e sua descida se deu após o cumprimento do tempo
previsto de medição.

Dispońıvel em: http://www.correiodobrasil.com.br.
Acesso em: 02 maio 2010.

Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão.
Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o
avistou sob um ângulo de 60◦; a outra estava a 5,5 km
da posição vertical do balão, alinhada com a primeira,
e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avis-
tou sob um ângulo de 30◦.
Qual a altura aproximada em que se encontrava o
balão?

a) 1,8 km
b) 1,9 km
c) 3,1 km
d) 3,7 km
e) 5,5 km

37. ENEM 2010 - A idéia de usar rolos circulares para
deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os
antigos eǵıpcios ao constrúırem as pirâmides.

Representando por R o raio da base dos rolos
ciĺındricos, em metros, a expressão do desloca-
mento horizontal y do bloco de pedra em função de R,
após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é

a) y = R
b) y = 2R
c) y = πR
d) y = 2πR
e) y = 4πR

38. ENEM 2011 - Para determinar a distância de um barco
até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedi-
mento: a partir de um ponto A, mediu um ângulo α
fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo
o barco no mesmo sentido, ele seguiu ate um ponto B
de modo que fosse posśıvel ver o mesmo ponto P da
praia, no entanto sob um ângulo visual 2α. A figura
ilustra essa situação:

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α =
30◦ e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco
havia percorrido a distância AB = 2 000 m. Com base
nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor
distância do barco ate o ponto fixo P será

a) 1000 m
b) 1000

√
3 m

c) 2000
√
3
3 m

d) 2000 m
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e) 2000
√
3 m

39. ENEM 2014 - Uma empresa que organiza eventos de
formatura confecciona canudos de diplomas a partir de
folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos
fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de
um cilindro de madeira de diâmetro d em cent́ımetros,
sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de
tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio
do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o
desenrolamento, como ilustrado na figura

Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio
do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma.
Considere que a espessura da folha de papel original
seja despreźıvel. Qual é a medida, em cent́ımetros, do
lado da folha de papel usado na confecção do diploma

a) πd
b) 2πd
c) 4πd
d) 5πd
e) 10πd

40. ENEM 2015 - Uma empresa de telefonia celular pos-
sui duas antenas que serão por uma nova, mais po-
tente. As áreas de cobertura das antenas que serão
substitúıdas são ćırculos de raio 2 km, cujas circun-
ferências se tangenciam no ponto O, como mostra a
figura.

O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região
de cobertura será um ćırculo cuja circunferência tan-
genciará externamente as circunferências das áreas de
cobertura menores.

Com a instalação da nova antena, a medida da área de
cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada em

a) 8 π
b) 12 π
c) 16 π
d) 32 π
e) 64 π
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