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ASSUNTO:  Modelos populacionais: logístico e logarítmico

FICHA DE TRABALHO N.O 7

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. O crescimento de uma população de seres vivos é dado por uma expressão da forma:

P (t ) = }
1 + a

k

e –bt
} , com  k, a, b ∈ IR e  t o tempo

Considere que o tempo é dado em anos e  b = 1 .

A contagem de uma população de cangurus foi, no primeiro ano, de 200 cangurus e, passados dois anos, foi de,

aproximadamente, 281 cangurus.

1.1Determine os valores de  k e  a , arredondados às centésimas, para a população de cangurus definida (cál-

culos intermédios com 4 c.d.).

1.2 Com a ajuda da calculadora e caso a evolução do número de cangurus se mantenha, qual se prevê que

seja o número de cangurus daqui a muitos anos?

1.3 Se o crescimento da população de cangurus sempre tivesse tido o mesmo tipo de evolução, qual teria

sido o número de cangurus 4 anos antes do início da contagem? 

2. Malmequeres de Baixo é uma povoação com cinco mil habitantes.

2.1Num certo dia, ocorreu um acidente em Malmequeres de Baixo, que foi testemunhado por algumas pes-

soas. Admita que, t horas depois do acidente, o número (expresso em milhares) de habitantes de

Malmequeres de Baixo que sabiam do ocorrido era, aproximadamente:

f (t ) = , t ≥ 0

2.1.1Quantas pessoas testemunharam o acidente?

2.1.2 Passadas 5 horas, quantas pessoas sabiam do ocorrido?

2.1.3 Passadas quantas horas o número de habitantes que sabia do acidente era de 697? (cálculos inter-

médios com 4 c.d.)

2.1.4 Com o decorrer do tempo, qual se prevê que seja o número de habitantes que sabem do acidente? 

Nota: utilize a calculadora para visualizar o gráfico.

2.2 Alguns dias depois, ocorreu outro acidente no mesmo local, testemunhado pelas mesmas pessoas. No

entanto, neste segundo acidente, a notícia propagou-se mais depressa, no sentido em que, decorrido o

mesmo tempo após o acidente, mais pessoas sabiam do ocorrido. Admita que,  t horas depois deste

segundo acidente, o número (expresso em milhares) de habitantes de Malmequeres de Baixo que sabiam

do ocorrido era, aproximadamente:

g (t ) = , t ≥ o    (para certos valores de  a e b )

Numa pequena composição, com cerca de 10 linhas, refira o que pode garantir sobre os valores de  a e  b ,

comparando cada um deles com o valor da constante correspondente da expressão de  f .
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3. A acidez de uma substância é medida pela concentração de iões de hidrogénio (H
+
), em moles por litro, nessa

substância e é dada por:

pH = – log10 (H
+
)

3.1Determine o pH de um líquido, sabendo que a concentração de iões de hidrogénio é 10–5moles/litro.

3.2 Se o pH de uma substância for 6, qual é a concentração de iões de hidrogénio nessa substância?

3.3Qual é o pH da água pura? Determine a sua concentração de iões de hidrogénio.

4. Numa empresa, o lucro,  L , originado pela produção de  n peças, é dado em dezenas de euros por:

L (n) = log10 (100 + n) + k ,  k ∈ IR

Sabendo que se não há produção, não há lucro, determine:

4.1O valor da constante  k .

4.2O lucro obtido pela produção de 5000 peças. Apresente o resultado final arredondado às centésimas.

4.3O número de peças que é necessário produzir para que o lucro seja, aproximadamente, de uma dezena de

euros.

Adaptado de Exame

5. Um investigador estudou a evolução da epidemia de cólera que ocorreu numa certa região de um país, durante

os anos de 2000 e 2001. No início do ano 2000, o total da população dessa região era de 950 000 pessoas.

Com base nos estudos efetuados, o investigador considerou que, nessa região, o número total de pessoas, da

população inicial, que foram contagiadas pela doença, desde o início do ano 2000 até ao instante  t , é dado,

aproximadamente, por:

F (t ) = para     0 ≤ t ≤ 60

A variável  t representa o tempo, em semanas, decorrido desde o início do ano 2000.

5.1De acordo com o modelo apresentado, o número de pessoas contagiadas duplicou num intervalo de pou-

cas semanas, passando de 10 000 para 20 000.

Determine a duração desse intervalo de tempo.

Apresente o resultado em semanas e dias (dias arredondados às unidades).

Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, utilize, no mínimo, três casas decimais.

5.2 Sabe-se que o modelo logístico definido pela função  F se manteve válido ao longo de 60 semanas.

Determine a percentagem da população inicial de 950 000 pessoas que foi contagiada pela doença, no

referido período de tempo.

Apresente o resultado aproximado às unidades.
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