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APRESENTAÇÃO

Nesta  unidade  didática,  o  tema  de  estudo   é  o  conteúdo  estruturante 

Funções, abrangendo os conteúdos específicos  Função afim, Função Quadrática, 

Progressão Aritmética e Progressão Geométrica que foi definido na elaboração do 

projeto de intervenção pedagógica. Com a orientação e sugestões do professor Dr. 

Clezio  Aparecido  Braga da UNIOESTE,  do  campus de Cascavel,  optou-se  pela 

continuidade do tema de estudo. 

As atividades sugeridas estão direcionadas aos alunos do 1º ano do Ensino 

Médio e têm como objetivo contribuir na prática educativa, articulando as mídias 

tecnológicas ao processo ensino-aprendizagem de matemática.

A escolha das atividades e a delimitação do tempo são ações importantes 

no planejamento  e  desenvolvimento  de cada  aula.  Essas  atividades  estão em 

consonância com as Diretrizes Curriculares da Rede  Pública de Educação Básica 

do Estado do Paraná – Matemática, respeitando o planejamento da escola e as 

características dos alunos.

A utilização desse processo como suporte metodológico, será no momento 

da aplicação  do projeto de intervenção pedagógica, que deverá ocorrer no segundo 

semestre  de  2011,  no  Colégio  Estadual  Dr.  João  Ferreira  Neves  -  Ensino 

Fundamental e Médio, na cidade de Catanduvas, estado do Paraná.

Neste  contexto,  o  professor  como  mediador,  não  é  a  única  fonte  do 

conhecimento,  além de transmitir  o  saber,  deve articular  experiências  em que o 

aluno reflita  sobre suas relações com o mundo e o conhecimento,  assumindo o 

papel ativo no processo ensino-aprendizagem, que, por sua vez, deverá abordar o 

indivíduo como um todo  e  não apenas  como um talento  a  ser  desenvolvido.  O 

desafio está portanto na incorporação de novas tecnologias a novos processos de 

aprendizagem. 

Nesta  unidade  temática,  apresentaremos  uma  ferramenta  que  pode  ser 

muito  útil  no  trabalho  do  professor,  e  cujo  a  importância  pedagógica  também é 

destacável. O aplicativo com o qual trabalharemos é o software Calc, que faz parte 

do pacote de ferramentas do BrOffice, agora LibreOffice, disponível nos laboratórios 

de informática das escolas estaduais. Optou-se pela utilização da planilha Calc por 

ser um software livre e multiplataforma, sendo disponível em versões para Windows, 

Linux e Mac Os X. Esse software nos ajudará a resolver muitas situações cotidianas. 



Além  de  instrumentar  uma  série  de  tarefas  no  nosso  cotidiano  escolar,  essa 

ferramenta pode ser de grande auxílio. Então, vamos tratar de aprender a usá-la,  

destacando o potencial desse aplicativo no ensino da disciplina de matemática.

Serão apresentados alguns detalhes importantes do uso desta planilha de 

cálculo na utilização de tabelas,  gráficos e cálculos matemáticos.  Mas,  antes de 

iniciar o trabalho com planilhas, devemos iniciar alguns exercícios com tabelas e 

gráficos  a  mão,  com  régua,  papel  quadriculado  e  canetas  coloridas.  Então,  do 

mesmo modo, o uso das planilhas de cálculo deve suceder às habilidades de operar 

e resolver problemas similares com um número maior de dados.

É inegável  o  impacto que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

provocam  na  sociedade  atual.  Essa  tecnologia  está  presente  no  dia-a-dia  da 

sociedade  e  não  deve  estar  ausente  do  ambiente  educacional,  subsidiando  o 

processo de aprendizagem da matemática. 

Segundo Kenski (1997), a educação atualmente passa por um processo de 

renovação  de  espaços  e  de  valores,  tendo  como  ponto  de  partida  todas  as 

mudanças ocorridas na sociedade. A escola, como instituição integrante e atuante 

dessa  sociedade  e  desencadeadora  do  saber  sistematizado,  não  pode  ficar  a 

margem deste dinamismo. Salienta ainda,   que o  tempo destinado à criação,  a 

interpretação, a reflexão e a descoberta de novas tecnologias além de escasso, nem 

sempre  é  aproveitado  de  maneira  racional,  contudo,  fora  da  escola,  alunos  e 

professores  estão  constantemente  em  contato  com  tecnologias  cada  vez  mais 

avançadas.  A grande  preocupação  no  ensino  de  Matemática  é  no  sentido  de 

encontrar  formas de trabalhar conceitos de uma maneira ampla,  investigando as 

diversas formas de exploração que os mesmos envolvem. 

Dispondo-se de um ambiente rico para promover a  participação interativa 

entre  professor,  alunos  e  ambiente  computacional,  para  o  desenvolvimento  das 

atividades, apresentaremos alguns recursos básicos e conceitos fundamentais para 

a utilização da planilha eletrônica Calc. 

 



01 – História da Função    
          Para alguns pesquisadores,  foi somente nos três últimos séculos que houve o 

desenvolvimento do conceito formal de função, com estreita ligação com problemas 

relacionados ao Cálculo e à Análise.

O instinto de funcionalidade surgiu da necessidade do Homem, levado pela 

premência de fazer associações entre os objetos.

Como exemplo, podemos citar os pastores da antiguidade que necessitavam 

"contar"  suas  ovelhas,  sem  ainda  disporem  de  um  sistema  de  contagem 

desenvolvido. Para resolver o problema eles associavam a cada ovelha uma pedra o 

que permitia a conferência do rebanho que retornava da pastagem ao final do dia.

De forma mais sistemática percebe-se a ideia de função entre os babilônios 

que construíram tabelas em argila onde para cada valor na primeira coluna existia 

um  número  correspondente  na  segunda.  Assim  como  os  babilônios,  podemos 

observar correspondências em tabelas, qual poderia ser a relação existente entre a 

primeira coluna e as demais?

1.1 – Conceito de Função
Denomina-se função afim qualquer função f : R→R  definida por uma lei 

da forma y= f (x )=ax+b , em que a  e b  são números reais quaisquer. 

Na função afim f (x )=ax+b , o número a  é o coeficiente da variável 

x  e o número b  é o termo independente.  

Exemplos de funções afins:

• f (x )=2x+3  → a=2  e b=3

• f (x )=−x+5 → a=−1 e b=5

• f (x )=x     → a=1  e b=0  (também chamada de função identidade)

• f (x )=4x   → a=4  e b=0  (também chamada de função linear)

• f (x )=2     → a=0  e b=2  (também chamada de função constante)

O conceito de função é um dos conceitos mais importantes da Matemática e 

tem lugar de destaque em outras áreas do conhecimento e está relacionado com a 

ideia de uma variável depender de outra variável, ou seja, de uma variável estar em 

função de outra variável. Assim, quando a variável ( y) depende da variável (x ) , 



dizemos  que y está  em função  de x ,  ou  seja,  y= f ( x) .  Sempre   é  bom 

lembrar que a variável x é chamada de variável independente e a variável y  é 

chamada de variável dependente, pois depende diretamente de x.

02 – Conhecendo o  BrOffice Calc
Trata-se  de  um  programa  livre,  disponível,  em  português,  que  pode  ser 

baixado  através  do  endereço  eletrônico  http://www.libreoffice.org/download .  Os 

programas do pacote atendem, a estudantes e todos os usuários que precisam de 

uma ferramenta versátil, abrangente e de fácil utilização.  Com BrOffice.org Calc é 

possível elaborar, editar, apresentar planilhas eletrônicas e  gerar gráficos.

Ao abrir o BrOffice.org Calc, visualizamos a seguinte tela:

Fig. 1 – Planilha Eletrônica BrOffice Cal 

Para conhecer algumas funções básicas da planilha Eletrônica Calc, assista o 

vídeo  disponível em: http://www.calcmatematica.com.br/?secao=exibe. 

Ao  iniciar  o  Calc,  nos  deparamos  com uma  área  composta  de  linhas  e 

colunas onde os dados serão inseridos, para interpretarmos estes e gerarmos uma 

análise geral. As linhas são representadas por números e as colunas por letras, e no  

http://www.libreoffice.org/download


cruzamento de uma linha com uma coluna temos uma célula, que é representada 

por  uma letra  (referente  a  coluna em que  esta  célula  se  encontra)  e  uma letra 

(referente a linha em que esta célula se encontra). Observe na figura abaixo.

Fig.2 Celula B4

2.1 – Operações no Calc

O Calc possibilita executar operações com maior segurança, pois permite 

visualizar todos os passos que se realiza e, em caso de ocorrer um erro, pode-se 

voltar e fazer as alterações, sem que seja necessário recomeçar tudo.

ADIÇÃO: soma os valores contidos nas células. Símbolo: “ + ” ;

SUBTRAÇÃO: subtrai valores existentes nas células. Símbolo: “ - ” ; 
MULTIPLICAÇÃO: multiplica os valores contidos nas células. Símbolo: “ * ”;

DIVISÃO: divide os valores existentes nas células. Símbolo “ / ” ;
Assim, os operadores matemáticos são: +,  -,  *, /.

SOMA n1+n2

SUBTRAÇÃO n1−n2

MULTIPLICAÇÃO n1∗n2

DIVISÃO n1/n2

EXPONENCIAÇÃO nexp

RADICIAÇÃO RAIZ( n ) 

LOGARITMO   LOG10(número)
LOG(número; base)

• exp é o número correspondente ao expoente.

• número é o valor cujo logaritmo deverá ser calculado.

• base é a base para o cálculo do logaritmo.



Obs. : Todas as sugestões de atividades apresentadas nesta unidade didática serão 

construídas pelos alunos utilizando a Planilha Eletrônica Calc

. 
03 – FUNÇÃO LINEAR ou FUNÇÃO DO 1º GRAU 

Introdução: A  expectativa  de  aprendizagem  desta  atividade  é  que  o  aluno 

estabeleça  a  lei  de  formação  de  uma  função  do  1º  grau  a  partir  de  sua 

representação gráfica.

Objetivo:  Introduzir a ideia de funcionalidade por meio de tabelas para expressar 

correspondência entre variáveis, utilizar planilhas eletrônicas para construir tabelas 

e permitir a dedução da lei de formação da função.

                     
Um indivíduo pretende abastecer o seu carro. O tanque de combustível do 

seu veículo em questão possui capacidade máxima de (aproximadamente) 50 litros. 

Considerando que o litro  de gasolina  custa  R$ 2,30 em um determinado posto, 

pode-se montar a seguinte tabela : 

Número de litros Total a pagar
1 2,30
2 4,60
3 6,90
4 9,20
... ...
40 92,00
50
x 2,30 x

Alguns questionamentos levantados:

a) Nesta situação quanto deve ser pago pela compra de 5 litros de gasolina? E de 6 

litros? E de 7? E de 10? E de 100? E de 1000? E de 368 litros?

 b)Qual a lei da função ou fórmula matemática da função? 

c) Quanto deve ser pago por 5,5 litros? É possível comprar esta quantidade? E 7,3 

litros? 

Exemplo 1



 d)Como resolver este novo problema: Quantos litros podem ser comprados com R$ 

20? E com R$ 30? E com R$ 150,00? Resolva utilizando a planilha? 

 e)Com o uso dos recursos computacionais, segue abaixo a sugestão de utilização 

de planilha eletrônica Calc para construir a tabela: 

Fig. 3 – Tabela com a fórmula na Planilha Eletrônica Cal 

Conclui-se que a lei de formação dessa função é: 

• preço a pagar = 2,30 vezes o número de litros comprados 

Observe que o preço a pagar é dado em função do número de litros comprados, ou 

seja,  o  preço a  pagar  depende do número de litros  comprados.  Veja  na tabela 

abaixo, a forma de inserir a Fórmula.

Fig.4 – Gráfico feito na Planilha Eletrônica Cal 
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Com  este  exemplo  é  possível  apresentar  os  primeiros  conceitos  de  função 

intuitivamente, também é possível utilizar recursos computacionais por meio de 

planilha eletrônica para complementar a atividade apresentada, e até mesmo 

com pequenas adaptações explorar interativamente o problema inverso. 

Utilizando a planilha eletrônica Calc, resolver os exemplos 2 e 3. 
                  

O preço a ser pago no reabastecimento de combustível em um carro  depende  da 

quantidade de litros de combustível que se colocará no tanque desse carro, ou seja, 

o  preço y  a ser pago está em função de x litros de combustível. Dessa forma 

podemos escrever que y=2,75 x , onde x  é a variável independente e y  é a 

variável dependente, pois depende da variável x . Faça uma tabela e represente 

graficamente o problema.

O preço  da  corrida  de  táxi  depende  do  valor  da  bandeirada  mais  o  quilômetro 

rodado, ou seja, o preço da corrida de táxi y está em função da  bandeirada no 

valor de R$ 5,00 mais o valor de R$ 1,20 por quilômetro rodado. Assim podemos 

escrever que  y=5,00+1,20 x ,  onde  x  é a variável independente e  y  é a 

variável dependente, pois depende da variável x .  Faça uma tabela e represente 

graficamente o problema.

3.1 – Dedução da Lei de Formação da Função
Uma panela com água à temperatura de 15oC é levada ao fogo e observa-se que, a 

cada 1 minuto, a temperatura sobe 2o  C. De acordo com os dados, forneça a lei 

(fórmula) que representa o aumento de temperatura em função do tempo. Faça um 

tabela utilizando a planilha eletrônica Calc e represente a situação graficamente.

Fig.5 – Construção da tabela com uso da Planilha Eletrônica Cal 

        

Exemplo 2

Exemplo 3

Tempo (min) Temperatura (º C)
0 15
1 17
2 19
3 21
4 23



Fig. 6 – Representação gráfica na Planilha Eletrônica Cal 

3.2– Atividades Utilizando o Calc
Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes: uma parte 

fixa, no valor de R$ 600,00, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão 

de 8% do total de vendas que ele fez durante o mês.

a) Expresse a lei da função que representa seu salário mensal.

b) Calcule o salário do vendedor, sabendo que durante um mês ele vendeu  

R$ 50 000,00 em produtos.

c) Sabendo que o salário mensal do vendedor foi de R$ 5 800,00, qual foi o valor de 

venda dos seus produtos?

d) Represente graficamente a situação do problema.
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Fig.7 – Tabela feita na Planilha Eletrônica Cal 

Fig.8 – Representação gráfica na Planilha Eletrônica Cal 

3.3 – Atividades Utilizando A Planilha Eletrônica Calc

Em certa cidade, a tarifa de táxi é calculada da seguinte forma: R$ 6,00 a 

bandeirada mais R$ 1,50 o quilômetro rodado. Pede-se:

X (Produtos vendidos)  Y (Salário R$) 
0 600,00
1 600,08
2 600,16
3 600,24
4 600,32
5 600,40
6 600,48
7 600,56
8 600,64
9 600,72
10 600,80

50000 4600,00
65000 5800,00

Lei da Função
Y=0,08x+600
5800=0,08x+600
5800 – 600 =0,08x
5200 =0,08x
5200: 0,08 =x

  Questão 01

   Obs.: Se seu salário for 5800 reais,  

   terá vendido 65 000 produtos. 

  Obs.:Se vender 50 000 produtos seu 

  salário será 4 600 reais.
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a) Expresse o valor a ser pago em função da distância percorrida.

b) Calcule o preço de uma corrida de 11 km. 

c) Qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 31,50 pela 

corrida?  
d) Faça o gráfico da função e a tabela utilizando a planilha eletrônica Calc. 

Fig.09 – Atividade na Planilha Eletrônica Cal 

Fig.10 – Representação gráfica na Planilha Eletrônica Cal 

Durante um mês, um representante ganha um salário fixo de R$ 1 200,00 

mais R$ 200,00 por unidade de produto vendido.

  Questão 02

Em uma certa cidade, a tarifa de táxi é 
calculada da seguinte forma: R$6,00 a 
bandeirada mais R$1,50 o quilômetro rodado. 
Pede-se:
a)Expresse o valor a ser pago em função da 
distância percorrida.  
b)Calcule o valor a ser pago por uma corrida de 
11km.
c)Qual a distância percorrida por um passageiro 
que pagou R$31,50 por uma corrida.
d)Faça uma tabela e represente graficamente a 
situação.

x (km) P preço (R$)
1 7,50
2 9,00
3 10,50
4 12,00
5 13,50
6 15,00
7 16,50
8 18,00
9 19,50
10 21,00
11 22,50
17 31,50
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a) Escreva o valor do salário desse representante em função de x unidades 

vendidas.

b) Se o representante almeja um salário de R$ 9 400,00 por mês, quantas unidades 

desse produto ele precisará vender? 

c)Qual será o salário desse representante se ele vender 28 unidades? 

d) Faça o gráfico da função no Calc.

• Função f (x )=200x+1200

                                         

            Fig.11 – Atividade na Planilha Eletrônica Cal 

 Veja a representação gráfica da situação.

Fig.12 – Representação gráfica na Planilha Eletrônica Cal 

Durante um mês, um representante ganha um 
salário fixo de R$ 1 200,00 mais R$ 200,00 por 
unidade de produto vendido.

a) Escreva o valor do salário desse 

representante em função de x unidades 

vendidas.

b) Se o representante almeja um salário de          

 R$ 9 400,00 por mês, quantas unidades desse 

produto ele precisará vender? 

c) Qual será o salário desse representante se ele 

vender 28 unidades? 

d) Faça o gráfico da função no Calc.
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3.4 – INTERPRETAÇÃO GRÁFICA DA FUNÇÃO AFIM
Ao  procurar  um  emprego  na  área  de  venda  de  computadores,  Marcos 

recebeu três ofertas parecidas de emprego. Na primeira oferta foi-lhe oferecido um 

salário fixo de 400 reais por mês mais um adicional de 8% sobre o valor bruto da 

venda de peças novas. Na segunda oferta, um salário fixo de 500 reais por mês 

mais um adicional  de 6% sobre o valor  bruto  da venda de peças novas.  E,  na 

terceira  oferta,  foi-lhe  oferecido  um salário  fixo  de 600 reais  por  mês,  mais  um 

adicional de 4% sobre o valor bruto da vendas de peças novas. Ressalte-se que nos 

três  empregos,  Marcos  trabalhará  em  ambiente  climatizado  e  não  receberá 

comissão quando da venda de peças usadas ou valores referentes a concertos. 

E agora, como a Matemática pode ajudar Marcos (ou até mesmo os donos 

das empresas) a entender melhor o que isto significa? 

Primeiramente  vamos  denominar  de x o  valor  em  reais  das  possíveis 

vendas de Marcos e de y o salário de Marcos ao fim de cada mês. 

Procederemos em seguida à lei matemática de cada situação:

Primeira oferta: y = 0,08x + 400y = 0,08x + 400
Segunda oferta: y = 0,06x + 500y = 0,06x + 500
Terceira oferta: y = 0,04x + 600y = 0,04x + 600

Veja na tabela cada oferta de emprego para Marcos, assim ficará mais fácil 

para ele decidir qual é a melhor.



Fig. 13 Tabela representando cada oferta de salário      

Fig.14  Representação gráfica de cada oferta de emprego para Marcos
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1ª OFERTA 2ª OFERTA 3 ª OFERTA
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100 408 506 604
200 416 512 608
300 424 518 612
400 432 524 616
500 440 530 620
600 448 536 624
700 456 542 628
800 464 548 632
1000 480 560 640
2000 560 620 680
3000 640 680 720
4000 720 740 760
5000 800 800 800
6000 880 860 840
7000 960 920 880
8000 1040 980 920
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20000 2000 1700 1400
25000 2400 2000 1600



Analisando o gráfico vê-se que se as vendas forem de 5000 reais por mês, então o 

salário será de 800 reais em qualquer dos três empregos. Se a venda mensal for 

menor do que 5000 reais por mês, então a terceira oferta será de maior lucratividade 

para Marcos e se as vendas forem superiores a 5000 reais mensais, então a 

primeira oferta seria a mais lucrativa para Marcos. 

Cabe portanto fazer uma análise de mercado para descobrir se é possível manter 

uma  média  de  vendas  superior  à  5000  reais  por  mês  para  que  Marcos  possa 

finalmente se decidir de uma forma racional para a melhor oferta.

3.5 – COEFICIENTE ANGULAR e EQUAÇÃO DA RETA
 EQUAÇÃO DA RETA

Considere uma reta passando pelos pontos  A(x1;y1) e B(x2;y2) num sistema de 

coordenadas de eixos e x e y , conforme o gráfico abaixo.

                                                                                                         α 
                   

Fig.15 – Coeficiente angular da reta 

O coeficiente angular m=tg α é calculado pela fórmula m=
y2− y1

x2−x1

.
                                                                                                       

A equação da reta y=mx+b , onde m é o coeficiente angular b é o 

coeficiente linear da reta.

Vejamos dois exemplos a seguir para compreendermos como se calcula o 

coeficiente angular através de dois pontos dados e como se encontra a equação da 

reta através do coeficiente angular e por um ponto dado.

Y
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B

A

X1 X2

Y2

Y1
X2 X1–

Y2 Y1–

0



Considere  um  imóvel  que  foi  construído  em  um  loteamento  residencial  novo. 

Sabendo  que  seu  valor  atual  é  de  R$  250  000,00,  este  imóvel  começa  a  ser 

valorizado pelas benfeitorias feitas no bairro, como surgimento de supermercado, 

padarias,  açougue,  frutaria  etc,  conforme  se  vê  na  tabela  abaixo.  Calcule  o 

coeficiente angular, encontre a equação da reta e trace a equação da reta no gráfico 

utilizando a planilha Calc.

Fig.16 – Tabela feita na Planilha Eletrônica Cal 

Fig.17 – Representação gráfica feita na Planilha Eletrônica Cal 

Quando o coeficiente angular m for positivo (m>0) dizemos que houve valorização 

e a equação da reta é uma função linearmente crescente.

Para y=5000x+250 000 temos:

 O coeficiente angular tg α=m=5000

Exemplo 1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
240000

245000

250000

255000

260000

265000

270000

275000
Y (valorização R$)

X (anos)

y (R$)
0 250 000
1 255 000
2 260 000
3 265 000
4 270 000

x (anos)



O coeficiente linear b=250 000  , que “corta” o eixo y.

Veja abaixo:

Fig. 18 – Coeficiente angular da reta.

O  coeficiente  angular  tg  α  =  m  = tg α=m=
y2− y1

x2−x1
, é  ele  que  mede  a  taxa  de 

variação linear, isto é, a cada unidade que se aumenta em x , há um acréscimo de 

5000 unidades em y.

Assim, a variação linear é conhecida através do coeficiente angular, isto é:

 tg α=m=
y2− y1

x2− x1

 = R$ 5000,00 / ano



 Considere um carro novo no valor de R$ 40 000,00. Sua desvalorização é 

vista na tabela abaixo. Calcule o coeficiente angular e encontre a equação da reta. 

Faça uma tabela e represente graficamente a situação.

Fig.19 – Tabela feita na planilha Eletrônica Calc. 

Fig.20 – Representação gráfica feita na Planilha Eletrônica Calc 

Quando  o  coeficiente  angular  m  for  negativo  (m  <  0  )  dizemos  que  houve 

desvalorização e a equação da reta é uma função linearmente decrescente.

Considerando a equação da reta  y=mx+b , as equações das retas encontradas 

nos dois exemplos anteriores foram y=5000x+250 000 e y=−4000x+40 000 .

Para y=−4000x+40 000 .

• O coeficiente angular tg α=m=−4000

• O coeficiente linear b=40000, que “corta” o eixo y.

Exemplo 2

y (R$)
0 40 000
1 36 000
2 32 000
3 28 000
4 24 000

x (anos) 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
0

4000
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24000
28000
32000
36000
40000

Y=-4 000X+40 000

X

Y



O coeficiente angular tg α=m=
y2− y1

x2− x1
.

é o que descreve a inclinação da reta, ou seja, é ele que mede a taxa de variação 

linear, isto é, a cada unidade que se aumenta em x , há um decréscimo de 4000 

unidades em y.

Fig.21 – Coeficiente angular da reta 

O coeficiente angular m=−4000

O coeficiente linear b=40000

Exercícios:

1) Um produto é valorizado linearmente conforme se vê na tabela abaixo. Calcule o

coeficiente angular e encontre a equação da reta que descreve o problema. 

Utilizando o Calc resolver este prolema. 

X (unidades do produto) Y (R$)
10 1020
20 1040
30 1060



2) Uma máquina de uma empresa é desvalorizada durante os anos de uso conforme 

se vê na tabela abaixo.

X (anos) Y (valor da máquina em R$)
0  500 000
1 480 000
2 460 000
3 440 000
Pede-se:

a) Calcule o coeficiente angular e encontre a equação da reta que descreve o

problema.     

b) Qual é o valor da máquina com dois anos e meio de uso? 

c) Quanto tempo demora para que a máquina fique totalmente desvalorizada? 

d) Qual será o valor da máquina com 30 anos de uso?

e) Faça uma tabela para valores iguais a 0, 5, 10, 15, 20 e 25 anos de uso e 

represente graficamente o problema no Calc.

Fig.22 – Tabela feita na Planilha Eletrônica Cal 

X (anos) Y (valor da máquina em R$)
0 500000
1 480000
2 460000

2,5 450000
3 440000
5 400000

10 300000
15 200000
20 100000
25 0



Fig.23 – Representação gráfica feita na Planilha Eletrônica Calc.

Observa-se que cada ano desvaloriza 20 000 reais.

O coeficiente angular m=−20000

O coeficiente linear b=500 000  

3.6 – FUNÇÃO QUADRÁTICA ou FUNÇÃO DO 2º GRAU 

Definição de Função Quadrática 

Uma  função  quadrática  ou  do  2º  grau  é  aquela  cujo  o  gráfico  é  uma 

parábola. Essa função é representada por  f (x)=ax²+bx+c , sendo  a , b e  c

números reais, com a≠0.

O  trabalho  com  funções  é  desafiador  para  alunos  e  professores,  são 

necessárias operações variadas, produção e análise de gráficos e também o estudo 

de suas aplicações. O objetivo dessa unidade didática é criar condições para que o 

aluno  trabalhe  com  a  função  quadrática  e  atinja  um  nível  de  entendimento 

adequado.  Para  isso  mostraremos  como  podem  ser  criados  gráficos  dessa 

importante função utilizando a Planilha Eletrônica Calc. 

Antes de iniciar os exercícios com planilhas é importante criar uma tabela 

com alguns valores de x e determinar os valores de y com os alunos, marcando 

os pontos no plano cartesiano.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
490000
500000
510000

y=-20000x+500000

x

y



Alguns exemplos de função quadrática :

a) f (x )=x²−2x+1

Obs.: Antes de iniciar os exercícios com planilhas é importante criar uma tabela com 

alguns valores de x e determinar os valores de y com os alunos, marcando 

os pontos no plano cartesiano.

X y

-4 16

-2 4

0 0

2 4

4 16

Produzindo Gráficos com a Planilha Eletrônica Calc
O alunos podem trabalhar no seu próprio gráfico da função quadrática utilizando 

uma planilha eletrônica como o BrOffice  (http://www.broffice.org/ ).

O primeiro passo é criar uma pequena tabela de valores de x e y. Na coluna dos  

valores  de  x,  basta  digitar  alguns  valores  que  formarão  os  pontos  do  gráfico  e  

permitirão a construção da parábola.

Fig.24 – Tabela e gráfico da Função f (x)=x2−2x+1  no Calc 



Observe que a função f (x )=x 2−2x+1  é escrita na célula B6 da  seguinte forma: 

=A6^2 -2*A6 + 1 . O A6 corresponde ao valor de x localizado nesta célula. Clicando 

no ponto preto em B6 e arrastando até a célula B14, os cálculos são feitos 

automaticamente.

b) f (x)=x2

Fig.25 – Tabela e gráfico da Função f (x )=x²  no Calc  

Construção do gráfico de uma função quadrática no Calc

Fig.26 – Como construir o gráfico na Planilha Eletrônica Calc 



Para gerar o gráfico, basta selecionar as colunas e clicar no ícone de construção de 

gráficos  e  selecionar  as  opções  XY Dispersão  apresentadas na imagem abaixo. 

Feito isso, o gráfico deve aparecer após clicar no botão Concluir (Veja na Fig 26)

Tabela e Gráfico da Função Quadrática y=−x²+2x+20  utilizando a 
planilha eletrônica  Calc

Primeiro você escolhe alguns valores para x e depois você digita na coluna dos 

valores de y  assim: y=−x2+2x+20 para x=8 fica -(-8)^2+2*(-8)+20 ENTER

                                              
Fig.27 – Tabela da Função y=−x2+2x+20  no Calc 

            

x             Y =  -x ²  +2x+20
-8 -60
-7 -43
-6 -28
-5 -15
-4 -4
-3 5
-2 12
-1 17
0 20
1 21
2 20
3 17
4 12
5 5
6 -4
7 -15
8 -28
1 21

 2a
X do vértice  xv   =  - b      
                                                                                         



Fig.28 – Gráfico da Função y=−x²+2x+20 no Calc.

• FUNÇÃO QUADRÁTICA  y=x 2−5x+10

Fig. 29 – Tabela feita na Planilha Eletrônica Calc.
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x y = x²-5x + 10
-8 114
-7 94
-6 76
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-3 34
-2 24
-1 16
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2 4
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7 24
8 34
9 46



Fig. 30 – Gráfico na Planilha Eletrônica Calc. 

Os valores xV e yV são chamados de vértice da parábola e são calculados pelas 

fórmulas: x do vértice xV=
−b
2a

=
−(−5)

2∗1
=2,5  e yv= f ( xv) .

• O vértice da parábola será ponto mínimo, quando a parábola for de 

concavidade para cima.

• O vértice da parábola será ponto máximo,quando a parábola for de 

concavidade para baixo.

Esta curva é chamada de parábola.

Quando a>0 , a parábola terá concavidade voltada para cima.

Quando a<0  , a parábola terá concavidade voltada para baixo.

Os valores x1 e x2 e são chamados de raízes ou zeros da função, ou seja, 

quando a função é igualada a zero , encontramos as raízes da função pela fórmula 

de  Bháskara:

x=−b±√b2−4.a.c
2.a

O coeficiente c é chamado de coeficiente linear e ele intercepta o eixo y.

O estudo da função do 2º  grau é muito  importante para  a Economia,  pois  esta 
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função relaciona custo mínimo, lucro ou receita máxima em uma empresa, e são 

calculados  através  do  vértice  da  parábola.  Vejamos  os  exemplos  a  seguir  para 

melhor compreender os valores máximos ou mínimos da função quadrática.

Resolver os exemplos abaixo utilizando a Planilha Eletrônica Calc

Exemplo 1: O lucro de uma empresa é expresso por L( x)=−2x2+60x  , onde x é 

a quantidade de produtos vendidos num mês.

a) Determine a quantidade na qual o lucro é máximo.

b) Qual é o valor máximo para o lucro?

c) Ilustre a situação graficamente.

Exemplo 2: O custo de produção de um produto é dado pela função 

C (x )=15780x2−126240x+350 000 , onde x representa a quantidade de produtos 

produzidos.

a) Calcule a quantidade de produtos que deve ser produzido para que o custo seja

mínimo.

b) Determine o valor do custo mínimo em reais.

c) Ilustre graficamente o problema.

Exemplo 3: O lucro de uma empresa é expresso por L( x)=−x2+4x+5 , onde x  

é a quantidade de produtos vendidos num mês.

a) Determine a quantidade vendida na qual o lucro é máximo. 

b) Qual é o valor máximo para o lucro? 

c) Haverá lucro ou prejuízo da empresa se forem vendidos 10 produtos num mês?

d) Faça o gráfico no Calc.

Exemplo 4: O custo de uma empresa é expresso por C (x)=x2−6x+10  .

a) Determine a quantidade x na qual o custo é mínimo. 

b) Qual é o valor mínimo para o custo? 

c) Faça o gráfico no Calc.



Exemplo 5: O consumo de energia elétrica (E) para uma residência de veranistas 

em uma praia no decorrer dos meses é dado por E=t2−10t+210kw. Ao tempo 

t=0 associa-se a janeiro, t=1 a fevereiro e assim por diante.

a) Qual o consumo em janeiro? 

b) Em que mês o consumo é mínimo? 

04 – SEQUÊNCIAS E PROGRESSÕES
Nesta unidade didática o objetivo é apresentar uma abordagem diferenciada 

dos conceitos de sequências e progressões. Esta abordagem parte dos conceitos 

que os alunos trazem de sua vida diária e são relacionados com os conceitos da 

matemática.  Este  enfoque  possibilita  que  os  mesmos  possam,  a  partir  das 

informações  iniciais,  criar  as  fórmulas  necessárias  para  o  desenvolvimento  dos 

tópicos.  A  partir  desta  abordagem,  espera-se  desmistificar  a  ideia  de  que  a 

matemática não tem aplicação prática.

Neste sentido, a proposta desta unidade é que o assunto de Sequências e 

Progressões  possa  ser  apresentado  de  maneira  muito  prática,  partindo  dos 

conhecimentos prévios do aluno e a utilização de planilhas eletrônicas Calc para o 

ensino da matemática.

4.1 – Sequências numéricas
O estudo das sequências numéricas divide-se em: Sequências, Progressões 

Aritméticas e Progressões Geométricas.

4.2 – Definição de Sequência

Uma sequência ou sucessão genérica pode ser representada por:

(a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 ,⋯ , an ,⋯)n∈ℕ*

onde: 

• a  indica o valor numérico do elemento;

• 1,2 ,3,4 ,5 ,6 ,⋯ , n  indica a posição do elemento na sequência.
Assim temos:

• a1  = primeiro elemento da sequência;



• a2  = terceiro elemento da sequência;

• a15  = décimo quinto elemento da sequência;

• an  = enésimo elemento da sequência.

4.3 – Progressão Aritmética – P.A.
Toda  sequência  ou  sucessão  numérica  que  possuir  um  valor  fixo  que 

somado ao antecessor, resultar no sucessor é chamada de progressão aritmética, 

ou simplesmente, P.A.

an=an−1+r   n⩾2,  n∈ℕ

onde:

an−1  = antecessor

r  = razão (valor fixo somado)

an  = sucessor

Se:

r>0 → P.A. é crescente

r=0 → P.A. é constante

r<0 → P.A. é decrescente

Exemplos:

1º) A sequência (2, 6,10,14, 18)  é uma P.A. finita, crescente, de razão r=4.

2º) A sequência (3, 3,3, 3, 3)  é uma P.A. finita, constante de razão r=0.

3º) A sequência (6,0,−6,−12,⋯)  é uma P.A. Infinita, decrescente de razão 

r=−6.

4.4 – Termo Geral de uma P.A.

Para obter o termo geral de uma P.A. vamos fazer algumas observações na 

fórmula anteriormente obtida:

an=an−1+r ,   n⩾2    n∈ℕ

Partindo desta fórmula podemos observar que:

a2=a1+r

a3=a2+r → a3=a1+r+r → a3=a1+2r → a3=a1+(3−1)r



a4=a3+r → a4=a1+2r+r → a4=a1+3r → a4=a1+(4−1)r

a5=a4+r → a5=a1+3r+r → a5=a1+4r → a5=a1+(5−1)r

Podemos observar que existe uma lógica nestes somatórios. Ao descobrirmos esta 

lógica podemos determinar a fórmula do termo geral an:

an=a1+(n−1)r  n∈N *

Mas, como proceder para determinar um termo qualquer da sequência se não 
conhecermos o primeiro termo da sequência (a1) ?

Por exemplo, como determinar o vigésimo termo (a20) se conhecermos apenas o 

oitavo termo (a8) ?

a8=a1+(8−1)r → a8=a1+7r → a8−7r=a1

Assim:

a20=a1+(20−1)r

a20=a8– 7r+19r

a20=a8+12r

a20=a8+(20−8)r

4.5 – Soma dos Termos de uma P.A. Finita

O problema a seguir foi proposto para Gauss, quando ele tinha 15 anos: 

“qual o valor do somatório de 1+2+3+.....+99+100 ?” Em poucos minutos ele 

deu a resposta: 5.050

Qual a lógica por ele usada? Partindo de uma certa lógica ele determinou a fórmula 

usada por nós até hoje.

Observemos:

1+2+3+.....+99+100=(1+100)+(2+99)+(3+98)+⋯

1+2+3+.....+99+100=101.50

1+2+3+.....+99+100=5050

Podemos estender esta lógica usada por Gauss em demais situações:
2+4+6+.....+98+100=(2+100)+(4+98)+(6+96)+⋯



2+4+6+.....+98+100=102 .25
2+4+6+.....+98+100=2550

Sn=
(a1+an) .n

2

05 – Progressão Geométrica – P.G. 
                                                                     
Toda sequência numérica que possuir um valor fixo que multiplicado ao antecessor 

resultar no sucessor é chamada de Progressão Geométrica (P.G.).

an=an−1.q    n⩾2,n∈ℕ

onde:

an−1  = antecessor

q  = razão (valor fixo multiplicado)

          an  = sucessor
Se:  
q>1 e a1>0                   →      P.G. é crescente (3,6 ,12 ,24,48 ,⋯)  

q>1 e a1<0          →      P.G. é decrescente           (−8,−16,−32,−64,⋯)

0<q<1 e  a1<0            →      P.G. é crescente  (−32,−8,−2,⋯)

0<q<1 e a1>0          →      P.G. é decrescente           (4,2 ,1 ,1/2,⋯)

q<0  e a1≠0          →      P.G. é alternante (1,−2,4 ,−8,16 ,⋯)

q=1                     →      P.G. é constante (3,3 ,3,3 ,⋯)

5.1–Termo Geral de uma P.G.
Para obter o termo geral de uma P.G. vamos fazer algumas observações na fórmula 

anteriormente obtida:
an=an−1.q   n⩾2,   n∈ℕ

Partindo desta fórmula podemos observar que:

a2=a1 .q

a3=a2 .q → a3=a1 .q.q  → a3=a1 .q2  → a3=a1 .q(3−1)

a4=a3.q → a4=a1.q2.q → a4=a1.q3 → a4=a1.q(4−1)

Fórmula da soma dos termos de 
uma PA.



a5=a4 .q → a5=a1 .q3 .q → a5=a1 .q4 → a5=a1 .q(5−1)

Podemos observar que existe uma lógica nestes somatórios. Ao descobrirmos esta 

lógica podemos determinar a fórmula do termo geral an:

an=a1 .q(n−1 )   n∈ℕ* ,   n>1

5.2 – Soma dos Termos de uma P.G. Finita
Seja (a1 , a2 , a3 , a4 , a5, a6,⋯, an ,⋯)  n∈ℕ*  , uma progressão geométrica finita 

de razão q. Para determinar a soma de todos os seus termos, utilizamos a fórmula 

abaixo:

   

 

06 – PROGRESSÃO ARITMÉTICA
Desejando-se formar 100 triângulos com palitos de fósforo dispostos 

conforme a figura -3 na planilha, são necessários quantos palitos?

Fig. 31  Atividade sobre PA feita na Planilha Eletrônica Calc.

 Fórmula da soma dos termos 
de uma PG   Sn=a1 . (1−qn)

1−q



07– PG e JURO COMPOSTO
Considere um capital de R$ 1 000,00 aplicado no sistema de juros composto 

à taxa de 10% ao mês, durante 24 meses. Fazendo a tabela, temos:

Fig. 32 – Tabela feita Planilha Eletrônica Calc

Cada montante foi calculado da seguinte maneira:
 M=C.(1+i )t ,  onde M=montante i=taxa e t=tempo

M=1000.(1+0,10)0=1000
 M=1000.(1+0,10)1=1100

M=1000.(1+0,10)2=1210

M=1000.(1+0,10)24=9 849,73

MESES MONTANTES
0 R$ 1.000,00
1 R$ 1.100,00
2 R$ 1.210,00
3 R$ 1.331,00
4 R$ 1.464,10
5 R$ 1.610,51
6 R$ 1.771,56
7 R$ 1.948,72
8 R$ 2.143,59
9 R$ 2.357,95
10 R$ 2.593,74
11 R$ 2.853,12
12 R$ 3.138,43
13 R$ 3.452,27
14 R$ 3.797,50
15 R$ 4.177,25
16 R$ 4.594,97
17 R$ 5.054,47
18 R$ 5.559,92
19 R$ 6.115,91
20 R$ 6.727,50
21 R$ 7.400,25
22 R$ 8.140,27
23 R$ 8.954,30
24 R$ 9.849,73



Fig. 33 – Montantes a cada mês, termos da PG 

7.1 – RESOLVA AS ATIVIDADES ABAIXO: 

a) Calcule o montante de uma capital de 5 000 reais, aplicado à taxa de juros 

compostos de 1% a.m. durante 10 meses. 

b) O valor de R$ 20 000,00 ficou aplicado num Banco durante 1 ano. Sabendo que a 

poupança rendeu em média 0,51% a.m. durante um ano, qual foi o valor do resgate

08 – JUROS SIMPLES E PROGRESSÃO ARITMÉTICA 
 JUROS COMPOSTOS E PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
O capital inicial (principal) pode crescer, como já sabemos, devido aos juros, 

segundo duas modalidades a saber:

Juros simples - ao longo do tempo, somente o principal rende juros.

Juros compostos - após cada período, os juros são incorporados ao principal e 

passam, por sua vez, a render juros. Também conhecido como "juros sobre juros".

Vamos ilustrar a diferença entre os crescimentos de um capital através juros simples 

R$ 1.100,00 R$ 2.853,12 R$ 6.727,50

R$ 1.210,00 R$ 3.138,43 R$ 7.400,25

R$ 1.331,00 R$ 3.452,27 R$ 8.140,27

R$ 1.464,10 R$ 3.797,50 R$ 8.954,30

R$ 1.610,51 R$ 4.177,25 R$ 9.849,73

R$ 1.771,56 R$ 4.594,97

R$ 1.948,72 R$ 5.054,47

R$ 2.143,59 R$ 5.559,93

R$ 2.357,95 R$ 6.115,91

R$ 2.593,75 R$ 6.727,51

a1 a11 a20

a2 a12 a21

a3 a13 a22

a4 a14 a23

a5 a15 a24

a6 a16

a7 a17

a8 a18

a9 a19

a10 a20



e juros compostos, com um exemplo:

Suponha que R$100,00 são empregados a uma taxa de 10% a.a. Teremos: 

                    Fig. 34 – Tabela feita na Planilha Eletrônica Cal 

Fig.35 – Representação gráfica na Planilha Eletrônica Cal 

Fig. 36 – Tabela de uma PA e de uma PG na Planilha Eletrônica Calc. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
10

30

50

70

90

110

130

150

170

Montante simples Montante composto

x ( anos )

M  (R$)

Principal = R$100,00 Juros simples Juros compostos
Nº de anos Montante simples Montante composto

1 100+0,1*(100)=110 100+0,1*(100)=110
2 110+0,1*(100)=120 110+0,1*(110)=121
3 120+0,1*(100)=130 121+0,1*(121)=133,10
4 130+0,1*(100)=140 133,10+0,1*(133,10)=146,41
5 140+0,1*(100)=150 146,41+0,1*(146,41)=161,05

Progressão Aritmética Progressão Geométrica
a1=110 a1=110
a2=120 a2=121
a3=130 a3=133,10
a4=140 a4=146,41
a5=150 a5=161,05



 Razão na PA e na PG:

                    
                                       PA                                           PG

Fig. 37 – Aplicação através da fórmula da PA e da PG 

Os termos da PA :

Os termos da PG :

Fórmula para o cálculo de Juros compostos 
Considere o capital inicial (principal P) R$1000,00 aplicado a uma taxa 

mensal de juros compostos ( i ) de 10% (i = 10% a.m.). Vamos calcular os montantes 
(principal + juros), mês a mês: 

• Após o 1º mês, teremos: M 1=1000×1,1=1100=1000 (1+0,1)
• Após o 2º mês, teremos: M 2=1100×1,1=1210=1000(1+0,1)2

• Após o 3º mês, teremos: M 3=1210×1,1=1331=1000(1+0,1)3

• Após o nº (enésimo) mês, sendo M  o montante, teremos evidentemente: 
• M=1000(1+0,1)n

De uma forma genérica, teremos para um principal P, aplicado a uma taxa de juros 

compostos i durante o período n :

M = P (1 + i)n 

onde M = montante, P = principal, i = taxa de juros e n = número de períodos que o 

principal P (capital inicial) foi aplicado. 

r=10 q=1,1

    an=a1  + (n -1).r        an=a1  . q (n -1)
    

a5=110 +4.10 a5=110 . 1,14

a5=110 +40 a5=110 . 1,4641
a5=150 a5=161,05

PA 110+10 120+10 130+10 140+10
110 120 130 140 150
a1 a2 a3 a4 a5

PG 110*(1,1) 121*(1,1) 133,10*(1,1) 146,41*(1,1)
110,00 121,00 133,10 146,41 161,05

a1 a2 a3 a4 a5



Exercício proposto: 

Um capital de R$200000,00 é aplicado a juros compostos de 10% ao ano. 
Calcule o montante após 4 anos. Faça uma tabela utilizando a planilha eletrônica 
Calc.

09 – Progressão Aritmética na Planilha Eletrônica Calc
Calcule a soma dos 100 primeiros números pares positivos.

an=an−1+r   n⩾2 ...
Fig. 38 – Atividade sobre Progressão Aritmética feita na Planilha Eletrônica Calc 

 
   NOTA: Na fórmula acima, as unidades de tempo referentes à taxa de juros (i) e     
  do período ( n ), tem de ser necessariamente iguais. Este é um detalhe                   
  importantíssimo, que não pode ser esquecido! Assim, por exemplo, se a taxa for    
  2% ao mês e o período 3 anos, deveremos considerar 2% ao mês durante             
  3x12=36 meses. 

Calcule a soma dos 100 primeiros números pares positivos.

...
2 4 6 8 …

Razão = 2

200

SOMA DOS 100 PRIMEIROS NÚMEROS PARES POSITIVOS

10100

a1 a2 a3 a4 an

a100

           a
n
 = a

1
 + (n-1).r                    

   a100 =   =

   Sn =  ((a1
 +   a

n
 ). n)/2          

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10

180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 10100
a90 a91 a92 a93 a94 a95 a96 a97 a98 a99 a100

SOMA DOS 100 
PRIMEIROS 
NÚMEROS 

PARES 
POSITIVOS.

Questão 1



10 – PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

Fig. 39 – Atividade sobre Progressão Geométrica feita na Planilha Eletrônica Calc.

 Se  cada  ratazana de  uma  colônia gera três  ratas, então o 
número de ratas da 7ª geração      que      serão  descendentes de 
uma única    ratazana  é:
 a)6561
b)2187
c)729
d)243
e)21 

. .

. .

. .

a2=  a1 .q         =  a1.q¹
a3=  a1 .q .q     =  a1.q²
a4=  a1 .q .q .q =  a1.q³

a
n
=a

1
.qn-1

a
7
=3.37-1

a
7
=2187



 PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 

?      

Fig. 40 – Atividade sobre Progressão Geométrica feita na Planilha Eletrônica Calc.

1ª GERAÇÃO 2ª GERAÇÃO 7ª GERAÇÃO

1ª GERAÇÃO 2ª GERAÇÃO 7ª GERAÇÃO

31 32

 a1= 3       a2=  9

⋯

⋯

⋯  a7 =2187      
37



Resposta: Alternativa b, na 7ª geração serão 2187 descendentes de uma única 

ratazana.

11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta algumas atividades, com objetivo de fornecer subsídios para 

realizar um estudo  do  Conteúdo estruturante Função,  abrangendo os conteúdos 

específicos Funções do 1º  grau,  Funções do 2º  grau,  Progressões Aritméticas e 

Progressões Geométricas com Planilhas Eletrônicas Calc. 

Ao concluir  o estudo do referido conteúdo, será aplicado um questionário com o 

intuito  de fazer  uma comparação da aprendizagem,  entre o método considerado 

“tradicional” e o método apresentado nesta unidade didática que apresenta “O  Calc 

como ferramenta para o ensino da matemática”. Os resultados e comparações serão 

descritos no momento da produção do artigo científico, trabalho de finalização da 

participação do PDE. 

 a7 = 3.  .3(7-1)      

 a7 = 3.  .36 

 a7 = 3.  729  

 a7 = 2187  
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