
FUNÇÕES

Utilize uma folha de papel A4 para organizar seu raciocínio e registrar seus cálculos. Lembre-se de fazer sua

atividade com bom acabamento.

Na maioria das vezes não nos damos conta, mas muitas grandezas presentes no nosso dia a dia

se relacionam de forma especial. Por exemplo, o número de pães que vou comprar, com o preço

total que vou pagar por eles; velocidade média de um automóvel, com o tempo de duração de uma

viagem; número de questões que acertei num teste, com a nota que eu vou tirar.

Examinanado o primeiro exemplo dado acima, a tabela

ao lado mostra a relação entre o número de paẽs

comprados com o preço a ser pago.

Atividade 1

Complete a tabela com os dados que faltam.

no de pães preço a pagar (R $)

1 0,48

2

3

4

5

6

Para elaborar essa tabela, o dono da padaria fez o seguinte cálculo:

preço a pagar = 0,48 · no de pães

Dizemos que o preço a pagar (y) é função do número de pães (x), pois para cada quantidade x

de pães existe um único preço y a pagar.

Usando as letras x e y, podemos representar esse cálculo pela expressão: y = 0, 48 · x.

Atividade 2

Use os dados da tabela que você completou para formar pares ordenados. Em seguida, coloque es-

ses pares ordenados (pontos) em seus respectivos lugares no plano cartesiano. O que você observa

sobre esses pontos?

Se eu quiser saber, por exemplo, quantos pães posso comprar com R$ 6,00, basta fazer y = 6 na

expressão acima e obtemos:

6 = 0, 48 · x.



Atividade 3

Quantos pães é possível comprar com R$ 6,00?

sentença matemática cálculos matemáticos

Resposta:

Atividade 4

Considere agora funções dadas pelas expressões f(x) = 2·x+1 e g(x) = x2+2. Construa uma tabela

do valor das funções f(x) e g(x) para os valores de x dados pelo conjunto {−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3}.
x f(x) = 2x+ 1 g(x) = x2 + 2

-3 f(−3) = 2 · (−3) + 1 = −5 g(−3) = (−3)2 + 2 = 11

-2

1

0

1

2

3

Atividade 5

Coloque todos os pares ordenados obtidos da função f(x) no plano cartesiano e ligue estes pontos

utilizando a cor azul.

Em seguida, coloque todos os pares ordenados obtidos da função g(x) no mesmo plano cartesiano

e ligue estes pontos utilizando a cor vermelha.

a) O que você observa nos gráficos das funções f(x) e g(x)?

b) Qual o fator você considera ser responsável pelos gráficos serem diferentes? Justifique sua res-

posta.


