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1. (G1 - ifal 2017)Calcule o valor do 8log 16.  

a) 1 2.  

b) 1.  
c) 2 3.  

d) 4 3.  

e) 2.  
 

 
2. (Ufrgs 2019)  O valor de 

 

1 2 999
E log log log

2 3 1.000
     = + + +     
     

K  

a) 3.−  

b) 2.−  
c) 1.−  
d) 0.  

e) 1.  
 

 
3. (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.   

 
 
4. (G1 - ifal 2017)Nas análises químicas de soluções, o pH é 

muito utilizado e, através dele, o químico pode avaliar a 
acidez da solução. O pH de uma solução, na verdade, é 
uma função logarítmica dada por: 
 

pH log [H ]+= −  

 

Onde: [H ]+  é a concentração de H+  na solução 

(concentração hidrogeniônica). Tendo em vista essas 
informações, se uma solução apresentou pH 5,  podemos 

dizer que a concentração hidrogeniônicavale 

a) 310 .−  

b) 510 .−  

c) 710 .−  

d) 910 .−  

e) 1110 .−  

 
 
 

5. (G1 - ifal 2017)O potencial de hidrogênio (pH) das soluções 

é dado pela função: pH log[H ],+= −  onde [H ]+  é a 

concentração do cátion H+ ou 3H O+  na solução. Se, em 

uma solução, a concentração de H+  é 82 10 ,−⋅  qual o pH 

dessa solução? Adote: log2 0,3.=  

a) 2,4.  

b) 3,8.  

c) 6,7.  

d) 7,7.  

e) 11.  
 

6. (Espm 2013)Em 1997 iniciou-se a ocupação de uma fa-
zenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma 
pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade 
tenha crescido segundo a função 

( )2P 0,1 log x 1996 ,= + −  onde P é a população no ano 

x, em milhares de habitantes. Considerando 2 1,4,≅  

podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a 
marca dos 3600 habitantes em meados do ano: 
a) 2005 
b) 2002 
c) 2011 
d) 2007 
e) 2004 
 

7. (Unesp 2019)  Um banco estabelece os preços dos seguros 
de vida de seus clientes com base no índice de risco do 
evento assegurado. 
 
A tabela mostra o cálculo do índice de risco de cinco 
eventos diferentes. 

 
 
 



Sabe-se que, nesse banco, o índice de risco de morte pela 
prática do evento BASE jumpingé igual a 8. 
 

 
 
O risco de morte para praticantes desse esporte, segundo 
a avaliação do banco, é de  
a) 2,5%.  

b) 2%.  

c) 1%.  

d) 1,5%.  

e) 0,5%.  

 
8. (Enem PPL 2018)Em março de 2011, um terremoto de 9,0  

graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão 
matando milhares de pessoas e causando grande 
destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7,0  

graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago Del 
Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto, 

medida pela escala Richter, é 
0

A
R log ,

A

 
=  

 
em que A é 

a amplitude do movimento vertical do solo, informado em 
um sismógrafo, 0A  é uma amplitude de referência e log  

representa o logaritmo na base 10.  

 
Disponível em: http://earthquake.usgs.gov. Acesso em: 28 
fev. 2012 (adaptado). 
 
 
A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos 
terremotos do Japão e da Argentina é  
a) 1,28  

b) 2,0  

c) 

9
710  

d) 100  

e) 9 710 10−  

 
9. (Ufjf-pism 1 2019)  No plano cartesiano abaixo estão 

representados os gráficos das funções f, g  e h,  todas 

definidas no conjunto dos números reais positivos por 

a bf(x) log x, g(x) log x= =  e ch(x) log x.=  

 

 
 
O valor de 10log (abc)  é  

a)1 
b) 3  

c) 10log 3  

d) 101 log 3+  

e) 10 10 10log 2 log 3 log 5× ×  

 
10. (Upf 2018)Na figura, está representada parte do gráfico da 

função f  definida por f(x) log (ax 2) 1,= + −  com a 0≠  

e o ponto A(1, 1)−  pertencente ao gráfico da função f.  

 

 
 
O valor de a  é:  

a) 1 
b) 2  
c) 1−  
d) 2−  
e) 8  

 
 
 


