
                                                                                           

 
 
 
 

 
 
01. (UEPG-PR) Sendo log 2 = 0,30 e log 3 = 0,47, então log 60 vale: 

a) 1,77         

b) 1,41        

c) 1,041        

d) 2,141        

e) 0,141 

 

02. (UFRGS) A raiz da equação 2x = 12 é: 

a) 6     

b) 3,5       

c) log 12       

d) 2.log23 

e) 2 + log23 

 

03. (Enem) Um empresário comprou um apartamento com intenção 

de investir seu dinheiro. Sabendo-se que este imóvel valorizou 12% 
ao ano, é correto afirmar que seu valor duplicou em, 
aproximadamente: 
(Dados: log 2 = 0,30 e log 7 = 0,84) 
 
a) 3 anos 

b) 4 anos e 3 meses 

c) 5 anos 

d) 6 anos e 7 meses 

e) 7 anos e 6 meses 

 

04.  (UFPR – 08) - O teste de alcoolemia informa a quantidade de 

álcool no sangue levando em conta fatores como a quantidade e o 
tipo de bebida ingerida. O Código de Trânsito Brasileiro determina 
que o limite tolerável de álcool no sangue, para uma pessoa dirigir 
um automóvel, é de até 0,6 g/L. Suponha que um teste de 
alcoolemia acusou a presença de 1,8 g/L de álcool no sangue de 
um indivíduo. A partir do momento em que ele para de beber, a 
quantidade, em g/L, de álcool no seu sangue decresce segundo a 
função Q(t) = 1,8 × 2−0,5t sendo o tempo t medido em horas. 
 
a) Quando t = 2, qual é a quantidade de álcool no sangue desse 
indivíduo? 
 

b) Quantas horas após esse indivíduo parar de beber a quantidade 
de álcool no seu sangue atingirá o limite tolerável para ele poder 
dirigir? (Use log2 = 0,30 e log3 = 0,47. ) 
 

05. Você deixou sua conta negativa em R$100,00 em um banco que 

cobrava juros de 10% ao mês no cheque especial. Um tempo 
depois, você recebeu um extrato e observou que sua dívida havia 
duplicado. Sabe-se que a expressão que determina a dívida (em 
reais) em relação ao tempo t (em meses) é dada por: X(t) = 100 
(1,10)ˆt. Após quantos meses a sua dívida duplicou? 
 
a) log[1,10] (2) 

b) log[2] (1,10) 

c) log (2) 

d) log (1,10) 

e) log (2,10) 

 

06. (Enem) Escala e Magnitude de Momento (abreviada como MMS 

e denotada como MW), 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.  
 
MW e M0 se relacionam pela fórmula: 
MW = – 10,7 + 23 log10 (M0) 
 
Onde M0 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 MW = 7,3. 
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Mostrando que é possível determinar a medida por meio de 
conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do 
terremoto de Kobe (em dina ⋅ cm)? 

a) 10 – 5,10 

b) 10 – 0,73 

c) 10 12,00 

d) 10 21,65 

e) 10 27,00 
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