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Conteúdo: Equação logarítmica 
 
01. (Ufrgs2018) Leia o texto abaixo, sobre terremotos. 
 
Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada 
no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de ter-
remotos, desde os microtremores de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 
8.0, foi idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a esta 
escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Magnitude e e-
nergia podem ser relacionadas pela fórmula descrita por Gutenberg e Richter em 1935: log (E) 11,8 1,5 M   onde: 

E   energia liberada em Erg; M   magnitude do terremoto. 

 
Disponível em: <http://www.iag.usp.br/siae98/terremoto/terremotos.htm>. 

Acesso em: 20 set. 2017. 
 
Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2,  assinale a alternativa que 

representa a melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto, em Erg.  

 
a) 13,3  
b) 20  
c) 24  

d) 2410  

e) 2810  
 
02. (Enem PPL 2019)Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30  cen-
tímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas, em função do tempo, e deduziu uma fór-
mula que calculaa altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em 
que ela atinge sua altura máxima de 40  centímetros. A fórmula é 2h 5 log (t 1),    em que t  é o tempo contado em 

dia e h,  a altura da planta em centímetro. 
 
A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, elaalcançará sua 
altura máxima?  
 
a) 63  
b) 96  
c) 128  
d) 192  
e) 255  
 
03. (G1 - ifpe 2018)Os alunos do curso de Meio Ambiente do campus Cabo de Santo Agostinho observaram que o 
número de flores em uma árvore X  segue o modelo matemático 2F(h) 16 log (3h 1),    onde F(h)  é a quantidade 

de flores após h  horas de observação. Após quanto tempo de observação esta árvore estará com apenas 10  flores?   
 
a) 6  horas.   
b) 25  horas.   
c) 20   horas.   
d) 21  horas.   
e) 64  horas.   
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
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Psicólogos educacionais podem utilizar modelos matemáticos para investigar questões relacionadas à memória e 
retenção da informação. Suponha que um indivíduo tenha feito um teste e que, depois de t  meses e sem rever o 
assunto do teste, ele tenha feito um novo teste, equivalente ao que havia feito anteriormente. O modelo matemático 
que descreve situação de normalidade na memória do indivíduo é dado por y 82 12 log(t 1),    sendo y  a quanti-

dade de pontos feitos por ele no instante t.  
 
04. (Insper 2018)Após t  meses da aplicação do teste inicial, a pontuação de um indivíduo no novo teste caiu para 
70  pontos. Assim, é correto concluir que esse novo texto ocorreu t  meses após o primeiro teste, com t  igual a  
 
a) 11.  
b) 8.  
c) 15.  
d) 12.  
e) 9.  
 
05. (Enem 2019)Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um 
terremoto. Essa escala pode variar de 0  a 10,  com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de 

magnitude local S(M )  de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. 

 

Descrição 
Magnitude local S(M )  

( m Hz)μ   

Pequeno S0 M 3,9   

Ligeiro S4,0 M 4,9   

Moderado S5,0 M 5,9   

Grande S6,0 M 9,9   

Extremo SM 10,0  

 
Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula SM 3,30 log(A f),    em que A  representa a amplitude máxi-

ma da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro ( m)μ  e f  representa a frequência da onda, em hertz (Hz).  

Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 mμ  e frequência de 0,2 Hz.  

 
Disponível em: http://cejarj.cecierj.edu.br. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado). 
 
Utilize 0,3  como aproximação para log2.  

 
De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como  
 
a) Pequeno.  
b) Ligeiro.  
c) Moderado.  
d) Grande.  
e) Extremo.  
 
 
 
 


