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APRESENTAÇÃO

1

O estudo das funções permite relacionar grandezas e modelar situações e 
processos que envolvem variáveis independentes e dependentes. Nesta se-
quência didática serão construídos conceitos e desenvolvidas linguagens co-
muns às áreas de ciências exatas e naturais.

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

 DURAÇÃO: 
9 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender o sistema cartesiano ortogonal.

 • Estabelecer uma ideia sobre função.

 • Definir os conceitos de domínio, contradomínio e imagem de 
uma função.

 • Esboçar e analisar o gráfico de uma função.

 • Estudar o domínio de uma função de variável real.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

Relações entre grandezas: funções
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 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook com acesso à internet com banda larga.

PREPARAÇÃO

Explore os exemplos que podem ser interpretados com funções pedindo que 
os alunos trabalhem inicialmente a identificação de um padrão, para poste-
riormente relacionar as variáveis envolvidas. Construa o gráfico de funções 
com o auxílio do Winplot, para uma melhor visualização do papel dos coefi-
cientes na expressão da função, bem como sua análise e interpretação.

AULA 1

Leia, com os alunos, o texto inicial sobre o Tapete de Sierpinski (página 70), 
em que é mostrado um padrão numa sequência de figuras. Discuta com os 
alunos as perguntas do final do texto.

O texto sobre Como se localizar (página 71) utiliza o exemplo do GPS para 
dar a noção de coordenadas, abrindo espaço para o primeiro assunto. Inicie 
então o estudo do Sistema cartesiano ortogonal (página 72), caracterizando o 
processo de construção do plano cartesiano ortogonal, plotando alguns pon-
tos como exemplo nesse sistema de coordenadas, bem como definindo os 4 
quadrantes do sistema.

AULA 2
 

Proponha a resolução dos exercícios de 1 a 8 (páginas 73 e 74), em duplas. 
Peça aos alunos que registrem suas estratégias nos problemas que não en-
volvem fixação, para um melhor aproveitamento dos conceitos estudados.

Para casa, os alunos devem ler o texto sobre Simetria e coordenadas (página 
74) e completarem a tarefa proposta no final do texto, utilizando a simetria no 
plano cartesiano.
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AULA 3

Inicie o estudo da Função (página 75), trabalhando com os alunos a ideia de fun-
ção, intervalo de dados, relação entre x e y e os 5 exemplos que o texto apresenta.

Monte 5 grupos em sala e peça para que cada grupo estude 1 exemplo e apre-
sente o problema e como uma função o modela, apresentando para a turma.

AULA 4

Defina os conceitos de domínio, contradomínio e conjunto imagem (página 
78) de uma função, começando pela ideia de variável independente e depen-
dente, prosseguindo para os demais itens. Nos exemplos do texto é possível 
trabalhar com esses conceitos através de situações e intervalos definidos de 
diferentes maneiras.

Utilize os exercícios R2 e R3 (páginas 79 e 80) como exemplos para os assun-
tos estudados, levantando com a turma a forma de resolução e como analisar 
essas funções em suas diferentes representações.

AULA 5
 

Em duplas, proponha aos alunos que resolvam os exercícios 11, 13, 14, 15, 16, 
18 e 20 (páginas 80 e 81). Acompanhe o desenvolvimento da atividade verifi-
cando se os alunos associaram corretamente os conteúdos apresentados na 
aula anterior. 

AULA 6
 

Inicie o estudo do gráfico de função (página 81), definindo seu conceito. Anali-
se o gráfico sobre o Total de acidentes reportados ao CERT.br, por ano (página 
82), obtendo os dados ilustrados por esse gráfico.

Estude as funções por meio de gráficos cartesianos (páginas 82 e 83), em que 
é mostrado como representar graficamente uma função. Aborde os exemplos 
a) e b) ao longo do texto, em que se constroem gráficos de diferentes funções.

AULA 7
 

Os alunos podem se organizar para resolver os exercícios 22, 23, 25, 26, 29 
e 31 (páginas 85 e 86). Acompanhe a atividade orientando os alunos sobre 
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como esboçar as funções, como organizar os eixos etc. A ideia é que os alu-
nos pratiquem a identificação da lei de uma função e seu respectivo gráfico.

AULA 8
 

Na seção Foco na tecnologia (página 88), constroem-se gráficos de funções 
utilizando o software LibreOffice. Trabalhe essa construção com os alunos. 
Selecione algumas funções dos exercícios resolvidos anteriormente e peça 
para os alunos as construírem.

Aproveite a construção e inicie o estudo do domínio de uma função de vari-
ável real (página 90), definindo a ideia de domínio e contradomínio. Construa 
uma das funções dos exemplos do texto e analise seu domínio e contradomí-
nio, passando a ideia de restrição que a função pode ter. 

Para casa, peça para os alunos resolverem o exercício 34 (página 90) para 
trabalhar o conteúdo estudado.

AULAS 9
 

Dedique um tempo inicial da aula para corrigir possíveis itens do exercício 34 
que ficou para casa. 

Trabalhe com os alunos os exercícios 2 e 5 (página 92) da seção Aprender a 
Aprender, bem como os exercícios de 1 a 3 (página 93). Esses exercícios ser-
virão como ferramenta para os futuros assuntos que serão abordados. 

As tarefas em grupos e para casa podem ser levadas em consideração, de-
mandando organização e autonomia dos alunos, compondo, assim, parte de 
sua avaliação. Elabore listas de exercícios baseadas nos conteúdos estuda-
dos, até mesmo de exercícios propostos aos alunos, bem como uma avalia-
ção geral sobre o tema. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


