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ASSUNTO:  Modelos populacionais: linear e exponencial

FICHA DE TRABALHO N.O5

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Um bidão contém 150 litros de água. Para o encher abriu-se uma torneira e, em 3 minutos, o número de litros

de água aumentou para 240 litros. Em 45 minutos, o bidão encheu completamente. Assumindo que o caudal

da água que vai enchendo o bidão é constante:

1.1Qual é o débito de água por minuto?

1.2Quantos litros de água estão no bidão ao fim de 5 minutos?

1.3Determine uma expressão que dê o número de litros no bidão ao fim de tminutos.

1.4 Ao fim de quanto tempo o bidão tem 750 litros de água?

1.5Qual é a capacidade total do bidão?

2. Uma loja de fotografias pratica os seguintes preços:

•E5 pela revelação;

• 30 cêntimos por cada fotografia.

A Diana mandou revelar um rolo de fotografias que tirou durante a viagem de finalistas.

2.1Quanto pagou, supondo que o rolo era de 24 fotografias e que nenhuma ficou inutilizada?

2.2 Determine uma expressão que permita calcular o preço, P , a pagar pela revelação e pela impressão de  

n fotografias.

2.3Uma amiga da Diana mandou também revelar um rolo de fotografias e pagou E13,7 pelo serviço.

Sabendo que o rolo era de 36 fotografias, quantas ficaram inutilizadas?

3. Uma certa substância exposta ao ar perde 12 % do seu volume por hora. Sabendo que ao fim de uma hora o

volume da substância é igual a 475,2 cm3:

3.1 Calcule o volume inicial.

3.2 Deduza um modelo que permita calcular o volume, V, da substância ao fim de t horas.

3.3 Ao fim de quanto tempo o volume de substância é igual a 116, 46 cm3? Nos cálculos intermédios, utilize

pelo menos 4 c.d.
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4. A população de uma cidade aumenta 10% por ano. Em 1999 a população era de 9745 habitantes. Supondo

que esta taxa de crescimento se mantém constante: 

4.1 Defina um modelo que permita calcular a população, P, desta cidade:

4.1.1 Ao fim de n anos.

4.1.2No ano A.

4.2Quantos habitantes terá esta cidade no ano 2016? Apresente o resultado final arredondado às unidades e

nos cálculos intermédios utilize pelo menos 4 c.d.

5. Uma população de bactérias diminui a uma taxa de 23 % por hora. Assumindo que esta taxa de crescimento

se mantém constante:

5.1 Escreva uma expressão que modele esta situação, isto é, uma expressão que dê a população,  P , de bacté-

rias ao fim de t horas.

5.2 Calcule quanto tempo vai demorar a esta população reduzir-se a metade (apresentar o resultado em

horas, minutos e segundos arredondados às unidades).

6. Um recipiente tem uma certa quantidade de açúcar. Para o dissolver adiciona-se água. A massa, em gramas,

de açúcar não dissolvido, t minutos após o início do processo de dissolução, é dada pelo modelo:

M (t ) = 40 · e –0,02t , t ≥ 0

6.1Determine a massa inicial de açúcar contida no recipiente.

6.2 Determine a massa de açúcar dissolvido ao longo da primeira hora. Apresente o resultado final arredon-

dado às unidades e nos cálculos intermédios utilize pelo menos 4 c.d.

Adaptado de Exame

7. A atividade,  R , de uma substância radioativa, é dada, numa certa unidade de medida, pelo modelo:

R (t ) = A · e –Bt

onde  A e  B  são constantes positivas e   t é o tempo em horas (t ≥ 0).

7.1 Sabendo que o valor inicial da atividade de uma certa substância radioativa é 28 unidades e que ao fim de

uma hora é 26 unidades, determine os valores de  A e  B .

7.2 Determine a semivida desta substância radioativa.

Nota: A semivida de uma substância radioativa é o tempo que ela demora a reduzir-se a metade do seu valor inicial.

Adaptado de Exame
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