
RELAÇÃO DO CONTEÚDO PARA A RECUPERAÇÃO FINAL 

 

01. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 Exponenciais e Logaritmos 

Operação de potenciação e suas propriedades. 

O cálculo do logaritmo e suas propriedades. 

Resolução de equações envolvendo exponencial e logaritmo. 

Resolução de situação-problema envolvendo exponencial e logaritmo. 

Construção e análise de gráficos envolvendo exponencial e logaritmo. 

 

 Progressões Aritmética e Geométrica 

 

Reconhecimento das progressões Aritmética e Geométrica. 

Termo geral e soma dos termos das progressões Aritmética e Geométrica. 

Resolução de situação-problema envolvendo progressões Aritmética e Geométrica. 

 

02. ORIENTAÇÕES 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

▪ Revendo as anotações feitas em sala de aula e estudos dirigidos; 

▪ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

▪ Estudando o conteúdo no livro Didático. 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 Trabalho – Resolução dos exercícios apresentados, tendo como objetivo auxiliar na fixação dos 

conteúdos. 

Valor: 20 pontos- O trabalho constará de 20 questões, sendo 14 questões discursivas e 6 fechadas. 

Data de entrega: 17/12/2019 Prova: Valor: 80 pontos-  A prova constará de 15 questões, sendo 9 

questões discursivas e 6 fechadas. 

04. INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 

01. Não é necessário copiar as questões. Anexe esta folha no trabalho.  

02. Numere as respostas seguindo a mesma ordem desta folha, destacando os números e os itens 

das questões. As questões fechadas deverão ser resolvidas nesta folha, transcrevendo a opção 

correta para a folha de respostas. 

03. O trabalho poderá ser digitado. Se o fizer manuscrito responda a caneta. 

04. Entre uma questão e outra saltar duas linhas. Entre os itens da mesma questão uma linha. 

05. Respostas completas, corretas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de 

correção. 

06. Fazer o exercício com atenção e não copiar dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de 

aprender a matéria é resolvendo os exercícios. 

                                                 BOM TRABALHO!  

 

 

 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL  PROFESSOR: Arézio Castelo B. Santos 

DISCIPLINA: Matemática VALOR: 40 PONTOS NOTA:  

FRENTE: A SÉRIE: 1ª SÉRIE EM TURMA: Anchieta 

NOME COMPLETO:  Nº: 



QUESTÃO 1 – 4 pontos 
 
Resolva as equações exponenciais a seguir: 

 

a) 3x + 1 + 34 – x = 36 
 

b) 255 13 x
  

 

c) 42 2781 x
 

 

d) 9x - 3x+1 - 4 = 0 

 

e) 25x  26.5x +25=0 

 

f) 2x+1 - 2x-1 +2x-2 = 14 

 

g) 5x+1+5x +5x-1 =775 

 

 

QUESTÃO 2 - 4 pontos 

 
Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t, em anos, a quantidade 
ainda não desintegrada da substância é S = S0 . 2-0,25t, em que S0 representa a quantidade de 
substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial 
desintegre-se 
 

QUESTÃO 3 - 4 pontos 

 
Resolva as seguintes equações: 

a) 29log 3 x
 

b)   2102log4 x             

c)    21loglog 32 x  

d)   27log 2

1  xx             

e)   6log1log3log 222  x               

f)   11log2log 33  x  

g) xx log2loglog2                

h)     21log72log 2

2

2  xxx  

 

 

QUESTÃO 4 - 4 pontos 
 
Construir os gráficos das funções: 
 

a) f(x) = log2 (x + 1) 

b) f(x) = 1 - log2 x 

c) f(x) = log1/2 x 

d) f(x) = log2 x2 

 

 

 

 



QUESTÃO 5 - 4 pontos 
 

Um teatro tem 18 poltronas na primeira fila, 24 na segunda, 30 na terceira e assim na mesma sequência até a 
vigésima fila, que é a última. O número de poltronas desse teatro é: 

A) 1200        

B) 1500     

C) 650       

D) 1750       

E) 8500 

 

QUESTÃO 6 - 4 pontos 
 

 
Num laboratório, foi feito um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. Ao final de um minuto do 
início das observações, existia 1 elemento na população; ao final de dois minutos, existiam 5, e assim por 
diante. A seguinte sequência de figuras apresenta as populações do vírus (representado por um círculo) ao final 
de cada um dos quatro primeiros minutos. Supondo que se manteve constante o ritmo de desenvolvimento da 
população, o número de vírus no final de 1 hora era de: 

 
A) 241.        

B) 238.        

C) 237.       

D) 233.      

E) 232. 

 

QUESTÃO 7 - 4 pontos 

 
Obtenha a razão Os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética e o menor deles é a 
metade do maior. O maior ângulo do triângulo mede: 

A) 60o      

B) 75o     

C) 80o     

D) 90o     

E) 120o 

 

QUESTÃO 8 - 4 pontos 

 
Isis abriu uma caderneta de poupança no dia 1/2/2000 com um depósito inicial de R$ 1000,00. Suponha que os 
rendimentos da poupança sejam fixos e iguais a 3% ao mês. 

    a)    Qual o montante dessa conta em 1/8/2000? 

    b)    Em quantos meses ela terá um montante aproximadamente R$ 1 512,60? 

 

QUESTÃO 9 - 4 pontos 

 
O salário inicial de um funcionário é de R$ 1 200,00. Supondo que esse funcionário receba um aumento de 5% 
a cada mês subsequente, de quanto será o salário dele após 6 meses? 

 

QUESTÃO 10 - 4 pontos 

 
Insira quatro meios geométricos entre 1 e 243. 


