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Observações:

• Apresente todos os cálculos e as justificativas de todas as questões, as respostas só serão aceitas com as devidas justificativas.

• Escolha questões para responder de maneira que a soma da pontuação seja 5,00 (Cinco). Não responda questões de modo que a
pontuação seja maior que 5,00; pois suas respostas serão desconsideradas.

• Pode usar calculadora em seus calculos, no entanto é proibido o uso do celular.

Questão 1 (0,5 ponto) Um radioisótopo decai a uma velocidade
tal que após 35 minutos resta somente 1

2048 da quantidade ori-
ginal. Calcular a constante de decaimento(O k que aparece na
EDO) e a meia-vida do radioisotopo.

Questão 2 (1,0 ponto) Eudes despeja quatro grades de cerveja(1
grade = 24 garrafas de 600 ml cada garrafa) com teor alcoólico
de 6% em um recipiente. A bebida é consumida continuamente
a uma taxa de 1 copo(1 copo=200ml) a cada minuto. Não tendo
mais cerveja, Eudes decide repor(isto é, colocar a mesma taxa
que foi retirada) continuamente o recipiente com cachaça com
teor alcoólico de 40%. Depois de uma hora, se retirar um copo
com o liquido do recipiente quantos ml’s de álcool haverá neste
copo?

Questão 3 (0,5 ponto) Uma amostra de tŕıtio-3 decai para
94, 5% de sua quantidade original depois de um ano.

a) (0,25 ponto) Qual a meia vida do tŕıtio-3?

b) (0,25 ponto) Quanto tempo levaria para a amostra decair
para 99% de sua quantidade original?

Questão 4 (1,0 ponto) Em uma reação qúımica elementar, as
moléculas únicas de dois reagentes A e B formam a molécula do
produto A+B → C. A Lei da Ação das Massas afirma que a
taxa de reação é proporcional ao produto das concentrações de A

e B: d[C]
dt = k[A][B]. Então, se as concentrações iniciais forem

[A] = amols
L e [B] = bmols

L e escrevermos x = [C], então teremos

dx

dt
= k(a− x)(b− x).

a) Supondo que a = 10 e b = 20, encontre x como uma função
de t. Use o fato de que a concentração inicial de C é 0.

Questão 5 (1,0 ponto) Um tanque contém 30kg de sal dissol-
vido em 9000L de água. Água salgada com 0, 09kg de sal por litro
entra no tanque a um a taxa de 35 L

min . A solução é mantida bem
misturada e escoa do tanque na mesma taxa.

a) (0,5 ponto) Qual a quantidade de sal há no tanque, após t
minutos?

b) (0,25 ponto) Qual a quantidade de sal há no tanque, após
5 dias?

c) (0,25 ponto) Se enchermos um OUTRO tanque com mesmo
volume 9000L, da água salgada que está entrando, quanto
sal haverá neste OUTRO tanque?

Questão 6 (1,0 ponto) Encontre a solução da equação diferen-

cial y′ = xysen(x)
y+1 , que satisfaz a condição inicial y(0) = 1.

Questão 7 (0,5 ponto) Verifique se y = sen(x)cos(x) −
cos(x) sec(x) é uma solução do problema de valor inicial{

y′ + (sec(x))y = cos2(x)
y(0) = −1.

Questão 8 (0,5 ponto) Resolva a equação diferencial t ln(t)drdt +
r = tet.

Questão 9 (1,0 ponto) Resolva o problema de valor inicial
dv
dt − 2tv = 3t2et

2

v(0) = 5.

Questão 10 (1,0 ponto) Um tanque com capacidade de 600L
está cheio com uma mistura de agua e cloro com concentração
de 5g de cloro por litro. Para poder reduzir a concentração de
cloro, agua doce é bombeada para o tanque na taxa de 10L/s. A
mistura é agitada e bombeada para fora em uma taxa de 20L/s.
Encontre a quantidade de cloro no tanque como uma função do
tempo.
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