Função Exponencial
EXERCÍCIOS DE AULA
1.

Determinar o valor de "x" na equação: 5(x+1) + 5x + 5(x-1) =775

2.

 2m  2  0 onde m é um número real. Encontre todos os
Considere a equação 2  m.2
valores de m para os quais a equação tem uma única raiz real.

3.

A expressão P(t) = K. 20,05t fornece o número P de milhares de habitantes de uma cidade, em função do
tempo t, em anos. Se em 1990 essa cidade tinha 300000 habitantes, quantos habitantes,
aproximadamente, espera-se que ela tenha no ano 2000?

4.

Uma empresa acompanha a produção diária de um funcionário recém-admitido, utilizando uma função
f(d), cujo valor corresponde ao número mínimo de peças que a empresa espera que ele produza em
cada dia (d), a partir da data de sua admissão. Considere o gráfico auxiliar abaixo, que representa a
função y = ex.

2x

Utilizando f(d) = 100-100.e-0,2d e o gráfico acima, a empresa pode prever que o funcionário alcançará
a produção de 87 peças num mesmo dia, quando d for igual a:
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20

5.

Uma cultura de bactérias cresce segundo a lei N(t) = .10λ, onde N(t) é o número de bactérias em t
horas, t 0, e  e são constantes estritamente positivas. Se após 2 horas o número inicial de bactérias,
N(0), é duplicado, após 6 horas o número de bactérias será:

6.

A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de
vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), a respeito 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 países desenvolvidos, número entre 10% e
15% da população total nos países desenvolvidos.
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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 população em milhões de habitantes
no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países 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.
A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que
a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo
correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo
é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo.
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7.

O gráfico anterior representa, de forma genérica, o que acontece com a quantidade de fármaco no
organismo humano ao longo do tempo.
Fonte: FUCHS, F. D.; WANNMA, C. I. Farmacologia clinica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1992, p. 40.
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A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às
12 h em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será
aproximadamente de
a) 10%
b) 15%
c) 25%
d) 35%
e) 50%
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