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Máquina de função 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Funções: representações numérica, algébrica  

e gráfica. 

 (EF09MA06) Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas 

variáveis e suas representações numérica, 

algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para 

analisar situações que envolvam relações 

funcionais entre duas variáveis. 

Objetivos 

 Compreender a diferença entre relações e funções. 

 Compreender a ideia de função. 

 Reconhecer uma função afim. 

 Levar o aluno a construir a ideia da lei de formação da função afim. 

 Resolver situações problemas que envolvam a ideia de função. 

Recursos utilizados 

 Cartazes com representação das máquinas  

de funções. 

 Cópias de lista de problemas relativos à  

função afim. 

 Lousa. 

 Giz. 

 Caderno. 

 Lápis grafite ou lapiseira. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, o objetivo é investigar os conhecimentos prévios dos alunos por meio da discussão a 

respeito de situações práticas e do cotidiano nas quais apareçam os conceitos de “relação” e “função”. 

 

Atividade 1 

Inicialmente, proponha uma discussão sobre onde e em quais situações os conceitos de “relação” e 

de “função” aparecem. Neste momento, apresente algumas situações que envolvam o significado de 

função e relação entre duas variáveis. Alguns exemplos que podem ser destacados estão apresentados 

a seguir. 

 O preço pago por uma ligação telefônica é dado em função do tempo que se fala ao telefone. 

 A comissão de um vendedor é dada em função do quanto ele vende em determinado período. 

 O preço pago por uma corrida de táxi depende da medida da distância a ser percorrida no trajeto. 
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Além desses, solicite aos alunos outros exemplos do cotidiano que possibilitam a identificação de 

relações entre duas variáveis. Proponha a construção de situações, por escrito, que permitam a 

identificação desses tipos de relação. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nesta etapa, a proposta é trabalhar com algumas “máquinas de funções”. Para isso, organize os 

alunos em grupos com dois ou três integrantes, distribuindo a cada grupo alguns cartazes com a 

representação das máquinas de funções, conforme os modelos apresentados a seguir. 

Ilustrações: Rogério Casagrande 

Modelo 1 

 

 

Modelo 2 

 

Para isso, prepare previamente um conjunto com diferentes máquinas de funções em quantidade 

suficiente para todos os grupos. Essas máquinas podem ser construídas na forma de cartazes para que, 

posteriormente, seja possível apresentá-las a toda a turma e discutir sobre os resultados obtidos, 

associando-os aos conceitos de relação e função. Pode ser disponibilizado o mesmo conjunto de 

máquinas de funções a cada grupo, de modo que seja possível comparar os resultados obtidos, ou 

podem ser entregues diferentes máquinas de funções, propiciando um estudo sobre diferentes 

espécies de máquinas, empregando distintas operações, como adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação. 

Como essas máquinas de funções serão empregadas posteriormente para a discussão a respeito 

das funções afim, é importante que, para alguns grupos, sejam disponibilizadas máquinas cujas 

características correspondem a essas funções. 

  

‒2

Eleve ao 
quadrado e 
subtraia 3.

3

0

Entrada Saída

‒1

Adicione 4 
e 

multiplique 
por 5.

0

6

Entrada Saída



 

 

Matemática – 9º ano – 2º bimestre 

Sequência didática 5 
 

Atividade 1 

Para esta atividade, organize a turma em grupos com dois ou três alunos e entregue a cada grupo 

um conjunto de máquinas de funções distintas. Oriente os grupos a analisar todas as máquinas de 

função de forma independente e observar a relação apresentada. Explique aos grupos que o objetivo 

é identificar os resultados que podem ser obtidos após a aplicação da regra explicitada em cada 

máquina sobre os números indicados, ou seja, as saídas obtidas em cada caso, considerando os dados 

de entrada. Explique que a proposta é que eles discutam, em grupos, a respeito das saídas obtidas 

em cada uma das máquinas de funções indicadas e façam registros escritos desse estudo e das 

reflexões realizadas. 

Reserve um tempo para que discutam acerca da atividade proposta. Acompanhe 

o desenvolvimento, observando as discussões realizadas e fazendo perguntas de acordo com as 

análises deles. 

Atividade 2 

Aqui, sugira uma discussão com toda a turma a respeito dos resultados obtidos na atividade 

anterior. Pode ser proposto, por exemplo, que os grupos expliquem uma das máquinas de funções 

direcionadas a eles, apresentando os resultados obtidos e discutindo sobre a máquina em questão. 

Outra possibilidade é solicitar que uns grupos apresentem algumas das máquinas de funções, 

sobretudo se houver máquinas comuns entre os grupos e/ou se a turma for muito grande e inviabilizar 

a apresentação de todos. 

Durante esta discussão, é importante destacar as diferenças entre os conceitos de relação e função, 

partindo das próprias máquinas de funções para exemplificá-los. Para isso, podem ser construídos 

diagramas, com base na Teoria de Conjuntos, relativos às máquinas de funções estudadas e 

apresentadas pelos grupos. 

 

3ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, o objetivo é conceituar função afim e propor a resolução de problemas relacionados a 

esse tema. Para isso, providencie folhas impressas com os enunciados das questões de modo que os 

alunos possam colá-las no caderno e resolvê-las com base no conceito em questão. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula apresentando na lousa o conceito de função afim e peça aos alunos que copiem no 

caderno. Neste momento, procure apresentar exemplos de função afim, tomando como base as 

discussões realizadas na primeira etapa, como o cálculo da tarifa paga por uma ligação telefônica, de 

acordo com a duração da chamada. 

Chamamos de afim a função de variável real, definida por 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, em que a e b são 

números reais. 

Dizemos que a e b são coeficientes da função. O coeficiente b também é chamado termo 

independente. 

Além disso, podem ser retomadas as máquinas de funções, estudadas na segunda etapa, e que se 

relacionam com a definição de função afim, comparando-as com outras funções que não podem ser 

classificadas como afim, de modo a caracterizar esse tipo de função com base nas atividades 

desenvolvidas anteriormente. 
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Em seguida, distribua aos alunos uma folha com uma lista de problemas relacionados à função afim 

e oriente-os a colar no caderno e resolver os problemas individualmente. Reserve um tempo para isso, 

acompanhando o trabalho deles durante esse momento. 

 

1. Numa loja de roupas, um modelo de calça jeans é vendido a R$ 60,00 por unidade, 

independentemente da quantidade de calças que forem compradas pelos clientes.  

Com base nessa situação, responda os itens. 

a) Quanto será pago por um cliente pela compra de três calças do modelo considerado? 

Para três calças, teremos 3 ⋅ 60 = 180, ou seja, o cliente vai pagar R$ 180,00. 

b) Para cada quantidade de calças compradas pelos clientes, o valor associado será único? 

Sim, existe um único valor a ser pago de acordo com a quantidade de produtos comprados. 

c) A relação entre a quantidade de calças compradas e o valor a ser pago é uma função? 

De qual tipo? 

Sim, o valor a ser pago é dado em função da quantidade de calças compradas, sendo este um exemplo de função afim. 

d) Determine uma expressão que represente o valor V a ser pago como uma função da quantidade 

x de calças compradas. 

𝑉(𝑥) = 60𝑥 

e) Sabendo que um cliente comprou apenas calças jeans do modelo em questão e que pagou 

R$ 300,00 por essa compra, quantas calças foram compradas? 

Temos que 𝑉(𝑥) = 300. Assim, 60𝑥 = 300, o que implica em 𝑥 = 5. Logo, esse cliente comprou 5 calças jeans do modelo 

apresentado. 

 

2. Considere o triângulo e o retângulo apresentados abaixo. 

Ilustrações: Rogério Casagrande 

 

Determine a medida do perímetro y para cada um desses polígonos em função de x. 

Para o triângulo, temos: 𝑦(𝑥) = 6𝑥 + 5. Para o retângulo, temos: 𝑦(𝑥) = 8𝑥 + 2. 

Em seguida, realize a correção dos problemas na lousa, discuta com a turma as soluções propostas 

pelos alunos e solucione possíveis dificuldades que possam ter surgido durante o processo de 

resolução, retomando a definição de função, sobretudo da afim, sempre que necessário. É importante, 

como forma de contribuir para a compreensão do conceito estudado, evidenciar por que cada função 

apresentada pode ser classificada como afim. 
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Avaliação 
As questões abaixo o auxiliarão na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas nesta 

sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer oralmente as perguntas aos alunos. 

1. Em quais situações do nosso dia a dia está presente o conceito de função? 

Situações que relacionem duas variáveis entre si, como o valor a ser pago de acordo com a quantidade de objetos 

comprados, o custo de uma indústria para a produção de determinado objeto, entre outras. 

2. O que é função afim? 

É função na forma 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, em que o coeficiente 𝑎 é não nulo e podemos ter um termo independente 𝑏, sendo 

ambos números reais. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção às explicações do professor?   

Soube respeitar as opiniões dos colegas?   

Realizei com empenho as atividades propostas?   

Participei da discussão com toda a turma sobre os exemplos de funções presentes 

no cotidiano? 

  

Colaborei com meu grupo para o estudo das máquinas de funções?   

Compreendi o conceito de função afim?   

Resolvi corretamente os problemas relacionados à função afim?   

 


