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APRESENTAÇÃO

1

A potência de números é utilizada para representar números muito grandes, por 
exemplo, a capacidade de armazenamento dos pen drives que utilizamos para 
transportar arquivos chegam a ter 256 Gb de memória, há menos de uma dé-
cada tinham cerca de 64 Mb. Os HDs de alguns computadores chegam a pos-
suir 4 Tb. Mas o que significam essas siglas (unidades de medida)? Cada letra 
corresponde a uma potência de 10, Mb = 106b, Gb = 109b ou ainda Tb = 1012b, 
então, cada mudança de unidade significa que a capacidade de armazenamen-
to ficou mil vezes maior do que a unidade anterior e essa evolução não para.

Para tendências muito grandes e que crescem com incremento porcentual 
constante pode-se usar a função exponencial, por exemplo, um dinheiro dei-
xado na poupança rende sempre sobre o último valor que ali estava, ou seja, 
juros sobre o juro que já havia rendido.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 376 a 380 do Manual do professor. 

Função exponencial
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PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

DURAÇÃO: 
5 aulas.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Aplicar as propriedades de potenciação e radiciação.

 • Calcular potências e raízes de números reais.

 • Reconhecer uma função exponencial.

 • Interpretar situações e transformá-las em relações matemáti-
cas descritas por funções exponenciais.

 • Construir, interpretar e analisar gráficos de função exponencial.

 • Resolver e interpretar a solução de uma equação exponencial. 

EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Álgebra: números e funções.

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações. 

 • Folha de papel milimetrado.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks, 
tablets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia. 



3Matemática ciência e aplicações | Matemática | Volume 1  – Capítulo 7

Apresente o tema de exponenciais indicando aplicações que condizem com o 
dia a dia dos alunos, mostrando que trabalhar com números muito grandes ou 
muito pequenos requer essa linguagem e, por isso, ela deverá ser bem fixada.

Na sequência, recorde os conceitos relacionados a potências (inclusive ex-
poente negativo) e suas propriedades associadas, que constam na página 
129. Utilize o exemplo 1 e o exercício resolvido (página 129).

Os exercícios de 1 a 4 (página 130) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 5 a 7 como tarefa de casa.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Para esse tema todos os conceitos e as propriedades relacionados à poten-
ciação e radiciação deverão ser revistos e sistematizados até que fiquem fixa-
dos para  aplicações na sequência do conteúdo. 

Neste capítulo os alunos terão que se valer de todos os recursos de funções 
aprendidos até aqui e desenvolver conceitos de limite e tendência.

Retome os conceitos de gráfico de uma função e reforce que eles serão muito 
importantes para o prosseguimento da matéria.

Apresente aos alunos as propriedade de potenciação e radiciação, a função 
e a equação e informe que eles terão que acompanhar as aulas expositivas, 
resolver os exercícios propostos, corrigir e tirar dúvidas dos exercícios propos-
tos, construir gráficos de funções, elaborar diferentes maneiras de resolver 
uma situação-problema e ainda trocar informações com o professor e com 
os colegas sobre o tema.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se existem dúvidas que envolvam 
as aplicações das propriedades vistas até aqui. 

Neste momento será apresentada a função exponencial relacionando-a com 

seu gráfico. Apresente os exemplos mais clássicos f(x) = 2x e 

que sintetizam a maioria dos casos de função exponencial. Assim, os alunos 
as entendendo bem terão maior facilidade para compreender as próximas 
aplicações. Esses exemplos estão apresentados nas páginas 136 e 137. Na 
sequência utilize o exemplo 4 para mostrar a regularidade dessa função.

Utilize os gráficos dos exemplos anteriores para que os alunos observem o cres-
cimento e decrescimento de uma função exponencial, bem como seu domínio 
e sua imagem. Esses conceitos estão evidenciados nas páginas 138 e 139.

Utilizando os textos das páginas 137 e 138 apresente o número e, muito utili-
zado em exponencial e logaritmo.

Os exercícios de 17 a 18 (página 140), os 19, 24 e 25 (página 141) são indi-
cados como atividades para sala de aula e os de 20 a 23 (página 141) como 
tarefa de casa.

AULA 3 

AULA 2 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Como as propriedades são revisão para os 
alunos, é importante que não restem dúvidas de como aplicá-las para seguir 
no conteúdo.

Utilize-se do Box Troque ideias (página 131) para recordar notação científica. 
As instruções para sua aplicação constam na página 330 das orientações 
didáticas.

Na sequência devem ser apresentadas as notações de raízes de um número 
real, bem como as propriedades que constam na página 132. A utilização de 
expoente racional ainda deverá ser tratada nesta aula, relacionando-as com 
as raízes tratadas anteriormente.

Utilize os exercícios resolvidos das páginas de 132 a 134 para exemplificar as 
aplicações das propriedades.

Os exercícios de 8 a 10 (página 133) e os 13 e 14  (página 135) são indicados 
como atividades para sala de aula e os 11 e 12  (página 133) e os 15 e 16 (pá-
gina 135) como tarefa de casa.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se 
os alunos conseguiram realizá-los. Verifique se os alunos conseguiram es-
tabelecer as equações que resolvem cada situação-problema. Modelagens 
desse tipo vêm sendo cada vez mais solicitadas nos principais vestibulares e 
concursos.

Proponha o desafio da página 144 em sala e, após algum tempo e a mediação 
necessária, resolva-o com a sala. 

Utilize o Box Troque ideias (página 146) para ampliar o conhecimento sobre 
o tema. As orientações para o seu uso estão na página 330 das orientações 
didáticas.

Para finalizar o tema utilize o Box Aplicações (página 146) para relacionar fun-
ções exponenciais com um dos temas mais recorrentes de aplicação: a Meia-
vida e a radioatividade de elementos.

AULA 5

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Construa cada um dos gráficos na lousa com 
os alunos. É importante que eles possam ver cada resultado, procure sempre 

relacioná-los aos casos f(x) = 2x e .

O Box Aplicações (página 142) mostra mais uma relação prática do tema e po-
derá ser tratado em forma de trabalho com a turma, solicitando a ampliação 
do tema com pesquisas na internet e posterior apresentação para os colegas.

As equações exponenciais devem ser tratadas principalmente utilizando 
exemplos como os que constam na página 143. Cada um desses exemplos 
procura evidenciar as diferentes estratégias que serão necessárias para resol-
ver as próximas atividades.

Os exercícios de 26 a 30 (páginas 143 e 144) são indicados como atividades 
para sala 

AULA 4
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Aplicam as propriedades de potenciação?

Aplicam as propriedades de radiciação?

Conseguem aplicar os conceitos de função exponencial?

Desenvolveram habilidades de interpretação de gráficos de função exponencial?

São aptos a construir gráficos de função exponencial?

Resolvem e interpretam as situações-problema relacionadas à função expo-
nencial?

Modelam situações-problema definidas por equação exponencial e as resol-
vem corretamente?

Aplique meios de avaliação: trabalhos, discussão do tema em roda, aborda-
gem do conteúdo ensinado por meio de perguntas orais e ainda uma avalia-
ção escrita. 

A sugestão de atividade 6 (página 339) das orientações didáticas poderá ser 
utilizada como proposta de trabalho para desenvolver o tema anterior.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


