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UNIDADE DIDÁTICA 

 

VAMOS BRINCAR COM FUNÇÕES? 

 

Introdução:  

Esta unidade didática que trata sobre o conteúdo de funções, tem como 

objetivo apresentar uma proposta de trabalho para a sala de aula usando as novas 

tecnologias. Espera-se através da Unidade, desenvolver o ensino de funções com 

compreensão e significado. O  uso do computador, se justifica por permitir relacionar 

as descobertas empíricas com as representações matemáticas algébricas e por 

possibilitar inúmeras simulações (Onuchic e Allevato(2004).  

As atividades apresentadas foram elaboradas com a intenção de auxiliar o 

aluno a conceituar, identificar e aplicar os conceitos de função em outras áreas do 

ensino além da Matemática e em situações do cotidiano. Tais atividades contemplam  

desafios, situações-problema, momentos de pesquisa na Internet, aulas expositivas 

na sala de aula e aulas práticas no laboratório de informática do Paraná 

Digital(PRD), utilizando  a Planilha de Cálculo  e o software  Geogebra.   

Para a Atividade 1, é proposta uma revisão de matemática básica, envolvendo 

as operações fundamentais. Na atividade 2, são explorados os conceitos de plano 

cartesiano, produto cartesiano, par ordenado e relação binária. A atividade 3 

contempla o conceito de função, domínio, imagem e gráficos. Na atividade 4, é 

apresentado o estudo da função do 1° grau ( ou afim ). Na atividade 5, temos o 

estudo da função polinomial do 2° grau ( ou função quadrática). Na atividade 6, 

contemplamos diversas situações-problema  envolvendo funções de 1° e 2° grau. 
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Atividade 1 - Revisão de matemática básica. 

Desafios: 

1) Você sabe o que é uma equação? 

 É uma sentença algébrica aberta, expressa por uma igualdade. 

 A equação aparece quando queremos resolver alguns tipos de problemas, por 

exemplo: 

 Imagine que você necessite cortar uma placa de granito, cujo semiperímetro é 

igual a 18 u.c. e cuja área  é de 65 u.a.  Qual a medida dos lados da placa?  

                     

 

b 

   

 

                    a 

Figura 01 – representa a placa de granito 

2) Resolva as equações: 

a) 3a + 5 = 75 – 2a   b) x² -3x – 2 = 0 

3) (FATEC 98 – adaptado) Um corpo de massa 5,0 kg, inicialmente parado, fica 

sujeito a um força resultante de 20 N, sempre na mesma direção e no mesmo 

sentido. Sabe-se que pela lei de Newton, que um corpo sujeito a uma resultante de 

forças constante desenvolve aceleração de acordo com a expressão F = m.a, onde F 

é a resultante de forças, m a massa do corpo e a a  aceleração que o corpo 

desenvolve; sabe-se também que um corpo em aceleração constante desloca-se no 

espaço unidimensional de acordo com a função horária do movimento 

uniformemente acelerado (MUV),  s= so + vo t + ½ at2 ( onde s é o espaço no instante 

t, so o espaço inicial, vo a velocidade inicial, a a aceleração e t o tempo decorrido) e 

de acordo com a função horária da velocidade no movimento uniforme variado, v = 

vo +at (onde v é a velocidade no tempo t) e sabe-se, ainda, que a energia cinética de 

um corpo é dada pela fórmula E = ½ mv² ( onde E é a energia cinética do corpo). 

Pergunta-se: 

Qual o foi o deslocamento do corpo e sua energia cinética, após 4,0s, em 

unidades do Sistema Internacional? 
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Só para lembrar : Unidades de medida no Sistema Internacional (S.I.): metro [m], 

segundo [s], metro por segundo [m/s] para velocidade, metro por segundo ao 

quadrado [m/s²] para aceleração, newton [N] para força, e joule [J] para energia. 

 

Atividade 2 – Explorar o conceito de plano cartesia no, produto cartesiano, par 

ordenado e relação binária. 

Plano Cartesiano  

Como localizar um ponto no plano? 

  

Antes de se lançar um satélite 

no espaço, é importante saber qual é a 

órbita prevista para ele. Para isto, 

temos que nos reportar ao conceito de 

coordenadas. O sistema das 

coordenadas consiste em determinar a 

posição de um ponto ou objeto por 

meio de números ou símbolos.  

 

Figura 02 – representa o tablado do jogo de xadrez 

A localização na superfície terrestre é feita com o uso das coordenadas geográficas, 

onde se define sua latitude e longitude. O jogo de xadrez, o jogo de batalha naval e o 

mapa da cidade são alguns exemplos em que podemos usar as coordenadas 

cartesianas. 

Os nomes Plano Cartesiano e Produto Cartesiano são homenagens ao seu 

criador René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês. O nome de 

Descartes em Latim é Cartesius, daí vem o nome cartesiano. O plano cartesiano é 

constituído por duas semi-retas, perpendiculares entre si que se cruzam na origem. O 

eixo horizontal é denominado eixo das abscissas (eixo OX) e o eixo vertical, eixo das 

ordenadas (eixo OY). Cada ponto P = (x,y) é formado por um par ordenado de 

números em que  x é a abscissa e y, a ordenada.  

a) A posição de cada peça do jogo de xadrez, pode ser representada por 

coordenadas cartesiana? Aonde você colocaria a origem do sistema de eixos? 
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b) Mostre através de pares ordenados, algumas posições das peças no tablado 

acima. 

 

Produto Cartesiano  

Situação-problema: 

Uma montadora de automóveis lançou no mercado um novo veículo em três 

versões: a versão simples MS; a luxuosa ML e a super luxuosa SL. Cada versão 

pode ser adquirida em uma dentre três cores: azul, vermelha ou preta. 

Consideremos que um consumidor escolha em primeiro lugar uma das versões (MS, 

ML OU SL). E em segundo lugar umas das cores (azul, vermelha, preta ou branca). 

Quais as possibilidades de escolha? 

 

Solução : (MS, azul); (ML, azul); (SL, azul); (MS, vermelha);(ML, vermelha); (SL, 

vermelha); (MS, preta); (ML, preta); (SL, preta). 

 

a) Com base nos dados desta situação, apresente uma definição de produto 

cartesiano. 

b) Se considerarmos A o conjunto das versões de automóveis e B o conjunto de  

suas cores, como ficaria determinado o produto cartesiano A x B  ? 

c) Represente o produto cartesiano A x B , no Diagrama de Venn ( ou através de 

flechas ). 

 

Relação Binária  

O estudo das relações binárias  é a base para a compreensão do estudo de 

funções. Sejam dois conjuntos A e B, qualquer subconjunto do produto cartesiano A 

x B é dita Relação Binária de A em B. Se n(A) = m e n(B) = p, então, o número de 

relações binárias  possíveis é dado por 2m.p. Escrevemos, R: A → Β para 

representar uma relação binária de A em B e neste caso, A é dito conjunto de partida 

e B o conjunto de chegada. Os elementos do conjunto A, que participarem de uma 

relação R, formam o domínio  desta relação, D(R), e os elementos do conjunto B que 

estão nesta mesma relação, formam a imagem  de R, Im(R). 
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Atividade Prática 

No laboratório do Paraná Digital e através do Software Geogebra, os alunos 

irão explorar os conceitos de plano cartesiano, coordenadas cartesianas e pares 

ordenados e relação binária.  

Geogebra é um software matemático desenvolvido por Markus Horenwarter da 

Universidade de Salzburg para educação matemática nas escolas. Fazendo jus a 

seu nome (GEOmetria + álGEBRA), o programa abre a tela inicial composta por três 

partes: Janela algébrica  , janela de gráficos  e  Linha/entrada de  comandos, 

conforme figura abaixo.  

 

Figura 03 – Tela inicial do Geogebra 

 Na Janela da esquerda ou janela de álgebra , aparecem indicações dos 

objetos (coordenadas de pontos, equações de retas, de circunferência, 

comprimentos, áreas, etc.); 

 A janela de gráficos apresenta um sistema de eixos  coordenados e uma malha 

de pontos. 

A linha/entrada de comandos, é destinada à entrada dos 

comandos/condições que definem os objetos. 

Questão 01: Marcação de pontos 

Um ponto no GeoGebra é representado na forma P = (x,y) , onde x e y são as 

coordenadas de P. Assim, marque no plano cartesiano cada um dos seguintes 

pontos: A(2, 1); B(1, 3); C(-1, 0); D(0, 3); E(2, -5); F(-3, -4); G(-2, 2). 

Obs: Salve a atividade na sua pasta dando o nome de par ordenado. 
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Questão 02: Produto cartesiano 

 Dados os conjuntos A = {-2, 0, 3} e B = { 1, 4}, marque no plano cartesiano,  

todos os pares ordenados possíveis de serem obtidos no produto A X B. 

Obs: Salve a atividade na sua pasta com o nome de produto cartesiano. 

 

Atividade 3 - Conceito de Função 

Inicialmente, os alunos serão convidados a observar frases, em que aparece a 

palavra função, do tipo: “João é dependente químico. “Ele vive em função da droga”, 

ou “A cada dia menos mulheres vivem em função dos seus maridos” ou ainda, “O 

valor da conta de luz depende da quantidade consumida no mês”.  Na seqüência,  

deverão ser questionados quanto ao  sentido da palavra função empregada nestes 

exemplos. 

Esse é uma abordagem introdutória para o estudo de  função. Neste momento, 

a preocupação é induzir o aluno à aprendizagem significativa na qual estabelece 

significados entre as suas referências e os novos conceitos  (Baraldi, 1999, p.38). 

Formalmente, deverá verificar que função é uma relação de dependência entre dois 

eventos.  A importância do estudo das funções não está apenas na matemática, 

física, química ou engenharia. Sua utilidade se estende para economia, 

administração, biologia, medicina, geografia e tantos outros ramos. 

 Para compreensão da matemática do fenômeno de dependência estudado, 

utilizamos expressões que caracterizam a função, como por exemplo: 

a) Se corrida de táxi depende somente da distância percorrida mais o valor da 

bandeirada, e o quilômetro percorrido custa R$ 0,70 e a  bandeirada R$ 3,20, qual 

expressão matemática rege o valor a ser pago V(d) por qualquer distância percorrida 

(d)?  

b) Qual o valor a ser pago numa corrida de 5 km? 

- Será possível traçar uma figura ou gráfico da maneira pela qual as coisas 

variam?  

Conjuntos domínio, imagem e contra-domínio  

 Toda e qualquer função possui dois conjuntos que caracterizam todos os 

valores que suas variáveis podem assumir. A função possui duas variáveis: a 

variável dependente , no exemplo do táxi, V(d) (lê-se V em função de  d), e a 
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variável independente,  no exemplo  do táxi, d. Assim, o conjunto de todos os 

valores que a variável dependente pode assumir chama-se conjunto imagem e o 

conjunto de todos os valores que a variável independente pode assumir chama-se 

conjunto domínio. 

 Ainda no caso do táxi, qualquer número real pode ser substituído no lugar de d 

e assim obter um valor real para V(d); nesse caso dizemos que o conjunto domínio é 

o conjunto dos reais. Caso não haja nenhuma restrição para os valores assumidos 

por V(d), dizemos que o conjunto domínio também é o conjunto dos reaisl. Há casos 

em que o conjunto imagem sofre restrições. Quando isso ocorre, generalizamos 

seus valores para o conjunto numérico que contém o conjunto imagem, e a esse 

conjunto chamamos de contra-domínio. 

 

Gráficos  

Ao lermos um jornal ou uma revista, diariamente nos deparamos com gráficos, 

tabelas e ilustrações. Estes são instrumentos muito utilizados nos meios de 

comunicação. Um texto com ilustrações é muito mais interessante,chamativo, 

agradável e de fácil compreensão. Não é só nos jornais ou revistas que 

encontramos gráficos. Os gráficos estão presentes nos exames laboratoriais, nos 

rótulos de produtos alimentícios, nas informações de composição química de 

cosméticos, nas experiências físicas, nas bulas de remédios, entre outros. 

 A primeira manifestação do que hoje chamamos de representação gráfica de 

uma função, foi dada pelo filósofo e matemático francês Nicole Oresme (1323-1382) 

e que no fim do primeiro período medieval era conhecida como latitude de formas. 

Na época, Oresme traçou um gráfico relacionando a velocidade e o tempo de um 

corpo que se move com aceleração constante e percebeu que o gráfico 

representava uma reta.  

Uma função pode ser representada por um gráfico. Representando o conjunto 

domínio e contra-domínio na reta real e cruzando perpendicularmente estas duas 

retas em suas origens construímos o plano cartesiano. Nesse plano podemos 

representar todos os pontos de uma função e assim obtermos o seu gráfico. 

A partir da expressão matemática obtida no exemplo do táxi, construa uma 

tabela e o gráfico que representa a função. 
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Atividade 4 - Vamos ver o caso das funções de 1 o grau. 

Função do 1º Grau (Função Afim)  

Assim, com estes exemplos introduzimos o estudo formal de funções do 

primeiro grau. Foi definida a partir de exemplos concretos citados nas atividades 

anteriores, como aquele do preço da corrida de táxi em função da quilometragem 

rodada e cálculo de perímetro de figuras em função da variação das medidas dos 

lados. Através das representações gráficas dessas situações, os alunos irão 

perceber que cada função é  representada por uma reta. Foram introduzidos alguns 

termos como domínio e imagem. Com isso procura-se fazer uma relação entre o 

significado da resolução de uma equação e a representação gráfica. A partir desse 

momento, as representações gráficas que eram feitas   apenas com lápis e papel, 

passam a ser feitas com o aplicativo planilha de cálculo e outros geradores de 

gráficos disponíveis no Paraná Digital,  como o Geogebra. 

No final apresentamos uma definição de função afim, como sendo toda a 

função que pode ser reduzida à forma : f(x) = ax + b, onde a, denominado coeficiente 

angular, e b, coeficiente linear, são números reais , tal que a ≠ 0.  

Exemplos: 

1) Uma empresa em processo de reestruturação, propôs a seus funcionários uma 

indenização financeira para os que pedissem demissão, que variava em função do 

número de anos trabalhados. A tabela abaixo era utilizada para calcular o valor (i) da 

indenização, em função do tempo trabalhado (t). 

TempoTrabalhado 

(em anos) 

Valor de Indenização 

(em reais) 

1 450 

2 950 

3 1450 

4 1950 

Fonte: INEP, 2002, p. 59. 

Encontre a expressão que permite determinar o valor da indenização i para t 

anos trabalhados. 
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2) Qual a lei de posição P em função do tempo? 

Tempo(t) 0 1 2 3 4 

Posição(P) 1 3 5 7 9 

 

Zero ou Raiz da equação  

Chama-se zero ou raiz da equação o valor de x na função f(x) = ax + b, quando 

f(x) = 0. A raiz da função é o ponto onde o gráfico corta o eixo das abscissas. 

Crescimento, decrescimento e sinal de uma função do  primeiro grau 

Seja a função y = f(x) = ax + b: 

• Se ao aumentarmos o valor de x e seus correspondentes valores de y 

também aumentarem, teremos uma função crescente. Neste caso, a > 0. 

• Se aumentarmos o valor de x e seus correspondentes valores de Y 

diminuírem, teremos uma função decrescente. Neste caso, a < 0. 

Desta forma podemos determinar os sinais da função, ou seja, os valores de x 

onde y > 0, y < 0 e y = 0. 

- O que é necessário para construção de um gráfico na Planilha de Cálculo? 

Para criar um gráfico de uma função basta construir uma tabela com os valores 

do domínio (x) e seus respectivos valores imagens (y). Com esses valores 

estabelece-se pares ordenados (x,y) – o primeiro valor é sempre do domínio. 

Aula prática utilizando a planilha de cálculo 

Exemplo 01 – Construir o gráfico da função f(x) = x  + 3 

Procedimentos: 

• Acesse a planilha de cálculo. 

• Digite os dados da tabela abaixo. 

• Complete a tabela com os dados que faltam. 

• Após digitar na célula B2 a fórmula =A2+3, 

arraste a fórmula com o mouse, para as 

demais células da coluna B. 

• Identifique os pares ordenados. 

              

 Figura 04 – tabela na planilha de cálculo 
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• Selecione as células das colunas A e B. Clique no menu inserir, gráfico e 

escolha a opção dispersão (x,y). Clique no botão avançar até concluir.  

• Formate o gráfico com as cores de sua preferência e salve-o na sua pasta. 

a) Descreva a característica do gráfico: 

b) Identifique o coeficiente angular e o que ele representa? 

c) Identifique o coeficiente linear e o que ele representa? 

 

Desafio: Um botijão de cozinha contém 13 kg de gás. Sabendo que em média é 

consumido, por dia, 0,5 kg de gás: 

a) Expresse a massa (m) de gás no botijão, em função do número (t) de dias de 

consumo. 

b) Esboce o gráfico desta função. 

c) Depois de quantos dias o botijão estará vazio? 

d) Descreva a característica do gráfico: 

e) Identifique o coeficiente angular e o que ele representa? 

f) Identifique o coeficiente linear e o que ele representa? 

 

Aula prática no Geogebra 

Exemplos de funções afins: 

• f(x) = -2x + 3 

• g(x) = 3x -2 

 

Questão 01 – Roteiro 

Abra a tela do Geogebra e siga as instruções abaixo: 

Clique na caixa ENTRADA. Aparecerá um cursor no campo em branco esperando 

que digite algum comando. Digite no CAMPO ENTRADA: 

� m=1 e aperte ENTER. 

� N=1 e aperte ENTER. 

� F(x)=m*x+n e aperte ENTER. 

O que você observa ? Como é o gráfico? 

Salve a atividade nominando-a de fucafim. 
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Questão 02 – Modificando os valores dos parâmetros m e n 

Na janela do lado esquerdo faça o seguinte: 

� Clique com o botão direito do mouse sobre o parâmetro m e selecione a 

opção EXIBIR OBJETO. 

� Clique com o botão direito do mouse sobre o parâmetro n e selecione a opção 

EXIBIR OBJETO. 

� Aperte a tecla ESC de seu teclado e modifique os valores de m e n  usando o 

seletor que apareceu na tela. 

O quê você observa? 

� Qual a relação entre o parâmetro n e o local onde o gráfico cruza com o Eixo 

Y? 

� O que ocorre quando m  é negativo? E quando é positivo? 

 

Questão 03 – Função constante f(x) = x 

1. Abra um novo arquivo no Geogebra  

2. Construa o gráfico da função y = x. 

3. Para distinguir melhor a reta inicial, com o lado direito do mouse, clique sobre a 

reta, modifique a sua cor. 

4. Clique sobre a reta, continue segurando o mouse e desloque a reta até y = 2. 

Observe a equação da reta na janela de álgebra. 

5. Repita a operação, deslocando a reta até y = -2. Novamente observe a equação 

da reta na janela de álgebra. 

6. Explore as três retas e verifique as variações nas equações que afetam os 

gráficos e registre o que aconteceu na janela de texto. 

7. Com a observação que você fez, seria capaz de determinar a equação de uma 

reta passando por y = 3? E por y = -1? Tente. 

8. Faça novos registros acerca do que você experimentou. 

9. Salve novamente seu arquivo. 

 

Questão 04 – Abra uma nova janela no Geogebra e construa no mesmo plano 

cartesiano, os gráficos das duas funções do 1º grau de cada item. A lei de cada 

função será determinada por você, de acordo com os critérios apresentados abaixo. 
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Observando as retas construídas em cada item, determine a posição relativa das 

mesmas: 

a) As duas funções deverão ter coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares 

distintos. 

b) As duas funções deverão ter coeficientes angulares iguais e, também, coeficientes 

lineares iguais. 

c) As funções deverão ter coeficientes angulares diferentes e coeficientes lineares 

quaisquer (iguais ou diferentes). 

d) O coeficiente angular de uma das funções deverá ser o oposto do inverso do 

coeficiente angular da outra. Em ambas funções o coeficiente linear poderá ser 

qualquer número real. 

 

Atividade 5 - Função polinomial do 2° grau (ou funç ão quadrática). 

“Matemática, de modo algum, são fórmulas, assim como  Música 

não são notas.” Jurquim 

 

Situação 01 - Como captar o movimento de uma bola d e futebol chutada pelo 

goleiro? 

 O goleiro coloca a bola em jogo com um chute forte. A bola sobe até atingir 

uma altura máxima e começa a descer descrevendo uma curva que chamamos de 

parábola. O físico italiano Galileu Galilei (1564 – 1642), estudou os movimentos 

como o desta bola e verificou que, desprezando a resistência do ar, qualquer corpo 

lançado no campo de gravidade da Terra se movimenta do mesmo modo. Ou seja, 

após 1 segundo percorreria cerca de 5 X 1² = 5 metros; depois de 2 segundos, 

percorreria cerca de 5 X 2²  = 20 metros; depois de 3 segundos percorreria, 5 X 3² = 

45 metros; e assim sucessivamente. Como ficaria a expressão matemática após x 

segundos? 

 Neste caso, percorreria 5 X x² metros, onde 5 é aproximadamente a metade da 

aceleração da gravidade em metros por segundo, em cada segundo. Assim, a 

função pode ser escrita desta forma: f(x) = 5x². Galileu juntou todos estes elementos 

em um importante conceito matemático: função quadrática.  
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Qual a condição necessária para uma função ser quad rática? 

Chama-se função do 2º grau, ou função quadrática, toda função do tipo f(x) = 

ax2 + bx + c, com a, b e c reais e a ≠ 0.  

Em um sistema ortogonal o gráfico de uma função quadrática é representado 

por uma curva, à qual damos o nome de parábola.  

 Num jogo de futebol, um gandula chupa a bola em direção ao meio-campo. A 

altura h bola, em metros, em relação ao terreno do jogo, em cada instante t, em 

segundos, medido a partir do pontapé, é dada pela expressão: h(t) = -t² + 5t + 1 . 

Qual é o significado físico ou no contexto da situação descrita, da constante 1 na 

expressão dada? 

 

Dimensões e Áreas 

Consideremos a seguinte situação: 

Num centro poliesportivo, há uma quadra de basquete e, próximo dela, outros 

pequenos aparatos esportivos, como barra, banco de areia para saltos, etc.Tendo 

recebido 200 metros de tela de alambrado, os diretores do centro procuram saber 

quais devem ser as dimensões do terreno a cercar com a tela, para que a “área” 

cercada seja a maior possível.  

Modelo Matemático 

 

      

     x 

 

  

        100 - x 

 

 Figura 05 – quadra de basquete 

a) Analise o modelo matemático e encontre a lei da função. 

 

Situações onde aparece a função quadrática 

a) Na Geometria : Número de diagonais  de um polígono: d = n (n – 3)/2 = (n² - 

3n)/2, onde n representa o número de lados dos polígonos. 
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b) Nos fenômenos físicos :   Na queda livre dos corpos, o espaço (s) percorrido é 

dado em função do tempo (t), numa variação representada pela lei s(t) = 4,9t², onde 

a constante 4,9 é chamada aceleração da gravidade. 

c) Na vida cotidiana:  Num torneio de futebol, cada clube precisa jogar duas vezes 

com um outro ( turno e returno). Assim, o número p de partidas do campeonato é 

dado em função do número n de clubes disputantes, conforme o quadro a seguir: 

 

OBS: Pela tabela, o número de partidas é dado                  

por : p(n) = n(n – 1) = n² - n. 

 Desafio 

Quantas partidas serão realizadas  pelos clubes 

da Série A do campeonato brasileiro até o final do 

torneio? 

 

Texto de leitura no sitio: http://www.geocities.com/bytelegal/mat0109.htm 

 

Aula prática no Laboratório do Paraná Digital 

1. Abra um novo arquivo no Geogebra.  

2. Construa o gráfico da função y = x² e assinale o ponto A de coordenadas (0,0) e 

modifique a sua cor para distinguir a parábola inicial. 

3. Clique em “mover” e sobre a parábola, desloque o ponto A até ( 0,2) e observe a 

equação da parábola na janela de álgebra. 

4. Repita a operação deslocando o ponto A até (0,-2) e observe a equação da 

parábola na janela de álgebra. 

5. Explore as três parábolas e verifique as variações nas equações que afetam os 

gráficos e registre o que aconteceu na janela de texto. 

6. Com o que você observou você seria capaz de determinar a equação de uma 

parábola de vértice (0,-1)? E com vértice em (0,3)? Tente. 

7. Faça novos registros acerca do que você experimentou. Salve  arquivo. 

 

Trabalho de pesquisa  

Assuntos: Coordenadas do vértice da parábola, valor máximo e valor mínimo. 

N° de clubes N° de partidas 

2 2 

3 6 = 3(3 – 1) 

4 12 = 4(4 – 1) 

5 20 = 5(5 – 1 ) 

....... ....... 

N n(n – 1) 
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Sítios de pesquisa: 

http://members.fortunecity.com/marcelorenato/funcaosegundograu/acmt13.htm 

http://www.scribd.com/doc/4487963/Funcao-do-2-grau 

Situação 01: Determinar o retângulo de maior área que é possível construir se o seu 

perímetro mede 36 m. 

Solução: Se x é a medida do comprimento e y é a medida da largura, a área será 

dada por: A(x,y) = xy, mas acontece que 2x+2y=36 ou seja x + y =18, assim: 

A(x) = x(18-x) 

a) Construir uma tabela e o gráfico correspondente; 

Esta parábola corta o eixo OX nos pontos x =0 e x =18 e o ponto de máximo 

dessa curva ocorre no ponto médio entre x =0 e x =18, logo, o ponto de máximo 

desta curva ocorre em x =9. Observamos que este não é um retângulo qualquer, 

mas é um quadrado pois x = y = 9 e a área máxima será A= 81m² 

Situação 02: Em um laboratório, uma cultura de um certo tipo de bactéria foi 

colocada em uma lâmina, para ser pesquisada, durante um certo período de tempo. 

Sabendo-se que o número de bactérias presentes na lâmina t horas após o início da 

experiência é dado por P(t) = 200(30 – t)(t+10), determine: 

a) Depois de quantas horas de experiência a população de bactérias atingiu seu 

máximo? 

b) O número de bactérias que foram colocas na lâmina no início da experiência. 

Atividade Prática – Função Quadrática usando a Plan ilha de Cálculo 

Roteiro para construção do gráfico da função quadrática na Planilha de Cálculo 

 

1. Abrir uma Planilha de Cálculo nova. 

2. Mesclar algumas células da primeira linha e digitar o enunciado do problema: 

Construir a tabela e  o gráfico da função f(x) = X² - 4. 

3. Na célula A2, digitar a=; na célula B2, digitar 1; na célula C2, digitar b=; na 

célula D2, digitar 0; na célula E2, digitar c= e na célula F2, digitar -4. 

4. Construir a tabela. Na célula B4, digitar X e na célula C4, digitar f(x) = X² - 4. 

5. Complete a tabela, considerando valores inteiros para X, no intervalo [-5,5]. 
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6. Na célula C5, digite a fórmula: =$B$2*(B5^2)+$D$2*B5+$F$2 , pressione 

ENTER e a seguir copie a fórmula para as demais células da tabela. 

7. Selecione os dados da tabela e clique no menu Inserir , opção Gráfico, 

complete todas as etapas. Salve a planilha, nomeando-a como 

FuncQuadratica . 

 

Solução 01: 

 

       Figura 06 – representação gráfica na planilha de cálculo da função quadrática.  

Questionamentos: 

a) Com os dados da tabela na Figura 06, você consegue identificar os zeros da 

função f(x) = X² - 4? Justifique sua resposta. 

b) Através do gráfico construído na planilha de cálculo, é possível identificar as 

coordenadas do Vértice da parábola? Justifique sua resposta. 

c) Neste caso, o valor é Máximo ou Mínimo? 
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d) Analise o comportamento da função f(x) = -X² + 4 , utilizando esta mesma 

planilha. (Dica:basta substituir os coeficientes a, b e c nas Células B2, D2 e 

F2) 

 

Atividade  6 – Situações diversas 

Situação 01  - O gráfico abaixo representa a velocidade (v) de um automóvel em 

função do tempo (t), analise o gráfico e responda as questões. 

 

                Figura 07 

a) Qual a expressão matemática que representa o gráfico apresentado, levando em 

consideração os dados da situação acima? 

b) Em qual intervalo de tempo a velocidade do automóvel aumenta? 

c) Qual a maior velocidade atingida pelo veículo? 

d) Em qual intervalo de tempo a velocidade do automóvel diminui? 

e) Quais as variáveis envolvidas na função que representa este gráfico? 

f)Que tipo de função representa este gráfico (função constante, função linear)? 

Porquê?    

 

Situação 02  - Uma piscina de 30 mil litros, totalmente cheia, precisa ser esvaziada 

para limpeza e para isso uma bomba que retira água à razão de 100 litros por minuto 

foi acionada. Baseado nessas informações,  pede-se: 

a) A expressão que fornece o volume de água que sai da piscina (VS) em função do 

tempo (t) que a bomba fica ligada. 
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b) O tempo necessário para que a piscina seja esvaziada. 

c) Quanto de água ainda terá na piscina após 3 horas de funcionamento da bomba? 

c) Esboçar o gráfico que representa o volume de água na piscina em função do 

tempo em que a bomba fica ligada. 

c) Qual a distância percorrida se o valor pago pelo frete foi de R$ 200,00? 

 

 Situação 03 -  A variação do valor V (em reais) de um determinado equipamento em 

função do tempo de uso t (em meses) pode ser modelada pela função V(t) = -120 t + 

4.800. 

a) Represente graficamente a função V(t). 

b) Qual o valor do equipamento após 15 meses de uso? 

c) Em quantos meses de uso o equipamento atinge o valor de 3.360,00? 

d) Qual é a vida útil, em meses, desse equipamento? 

 

Situação 04 -  A área de um quadrado é dada em função da medida do seu lado. 

Representando por y a área e por x a medida do lado, faça o que se pede: 

a) escreva a fórmula matemática que define essa função; 

b) com o aplicativo Planilha de Cálculo construa o gráfico que representa essa 

função. 

 

Situação 05  - Sabe-se que o custo C para produzir x unidades de um certo produto 

é dado por C = x² -80x + 3000. Nestas condições, calcule: 

a) a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo; 

b) o valor mínimo do custo. 

 

Situação 06  - O lucro total de uma empresa é dado pela fórmula L = R – C, onde L é 

o lucro, R é a receita e C o custo total da produção. Numa empresa que produziu x 

unidades, verificou-se que R(x) = 6000x – x² e C(x) = x² - 2000x. Nessas condições, 

qual deve ser a produção x para que o lucro seja máximo? 
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Situação 07  - Construa no plano cartesiano o gráfico da função y = x² - 3x – 10. Em 

seguida responda: 

a) para que valores reais de x, a função é nula? 

b) para que valores de x, a função é positiva? 

c) para que valores de x, a função é negativa? 

 

Situação 08 - Um teatro está apresentando Dom Casmurro, de Machado de Assis. A 

peça é oferecida a grupos de x estudantes pelo preço individual de p = (30 – 0,1x) 

reais.  

a)Qual é a fórmula da receita R recebida pelo teatro numa sessão à qual 

comparecem x estudantes? 

 b)Numa sessão em que foram arrecadados R$ 2000,00, quantos estudantes 

compareceram? 

 c)Construa  o gráfico da arrecadação e diga quantos estudantes devem comparecer 

para que a receita seja máxima. 

 

Situação 09  - Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos 

importados. Suponha que x dias após o término da campanha, as vendas diárias 

tivessem sido calculadas segundo a função y = -2x² + 20x + 150, conforme o gráfico. 

 

 
 

 
 Figura 08 –  representação gráfica das vendas de produtos importados.  
 

a) depois de quantos dias, encerrada a campanha, a venda atingiu o valor máximo. 

b) Depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero. 
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Situação 10 – Dois móveis A e B se deslocam numa mesma trajetória retilínea. O 

móvel A descreve um movimento uniformemente variado, obedecendo a seguinte 

função: fA(t) = 12 -8t + t² e o móvel B descreve um movimento uniforme segundo a 

função fB(t) = -4 + 2t. Ambas as funções são escritas no SI. Construa na planilha de 

cálculo o gráfico das posições em relação ao tempo para os móveis A e B. O gráfico 

deverá estar parecido com a figura abaixo. 

 

 

 

Figura 09 – representação gráfica na planilha de cálculo das posições em relação ao 

tempo dos móveis A e B. 

 

a) Quais os instantes em que os móveis A e B se cruzam? 

b) Existe a possibilidade de os móveis A e B se cruzarem para um tempo maior que 

t = 8s ? 

c) Qual a distância que separa A de B no instante de tempo t = 0s? 
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