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APRESENTAÇÃO

1

O estudo das funções afim especificam um tanto o estudo das funções. Nes-
se caso, o estudo das retas, suas representações gráficas, algébricas e suas 
interpretações serão abordadas de maneira empírica e teórica.

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

 DURAÇÃO: 
10 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar as representações da função afim.

 • Esboçar e identificar os elementos gráficos da função afim.

 • Definir a ideia de função identidade.

 • Estudar o crescimento e decrescimento de uma função.

 • Trabalhar inequações e o estudo do sinal da função afim.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

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

Funções afim
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PREPARAÇÃO

O capítulo demanda de um grande número de exercícios, dessa forma, pro-
cure permitir que os alunos se organizem para que os resolvam da melhor 
maneira possível. A construção de gráficos utilizando o Winplot pode auxiliá
-los a resolver diversas questões, bem como interpretar um gráfico a partir de 
sua representação. Busque trazer os alunos para a resolução de problemas, 
salientando a enorme importância dos métodos utilizados no processo.

AULA 1

Leia o texto inicial sobre o abastecimento de aviões de combate (página 94), 
para modelar a relação de quantidade de combustível em relação ao tempo, 
chegando, assim, a uma expressão geral para essa relação.

Defina o conceito de função afim (página 95), identificando através dos exem-
plos os coeficientes da função. Apresente o gráfico cartesiano da função afim, 
atribuindo a x alguns valores e identificando a curva correspondente. Comen-
te com os alunos que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, como 
podem verificar no texto Mais sobre o gráfico da função afim (página 95).

AULA 2
 

Estude os termos relacionados à função afim (página 96): raiz da função afim, coe-
ficiente angular, coeficiente linear e função linear. Cada termo acompanha um gráfi-
co como exemplo. Aponte esses termos e suas definições nos gráficos indicados.

Trabalhe a construção do gráfico de uma função afim (página 97), fixando 
valores para x e determinando os valores de f(x). O texto apresenta 3 modos 
diferentes de obter o gráfico de uma função. Explore cada modo, valorizando 
seu método.

AULA 3

Construa gráficos de funções no computador com o Winplot (página 98), se-
guindo os passos do texto. Ao final do texto, encontra-se uma atividade, onde 
dadas funções afins, os alunos devem comparar alguns pares de funções. 
Conclua a aula apontando as relações encontradas com os alunos.
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AULAS 4, 5 E 6

Utilize os exercícios R1, R2 e R3 (página 100) como exemplos para os assun-
tos estudados até o momento, lendo, em conjunto com os alunos, e interpre-
tando as estratégias de resolução envolvidas nesses problemas. Peça para os 
alunos lerem os exercícios R4 e R5 página (101) para utilizarem como base 
para os exercícios propostos.

Proponha a resolução dos exercícios de 1 a 32 (páginas 101 a 105). Peça que 
os alunos se organizem em grupos de até 3 pessoas, e permita que utilizem 
o Winplot para plotar o gráfico das funções que irão analisar; entretanto, eles 
devem desenhar os gráficos em seus cadernos também.

Procure resolver na lousa alguns exercícios que os alunos julgarem mais difí-
ceis ou importantes.

AULA 7
 

Defina a função identidade (página 105) e inicie o estudo para determinar se uma 
função é crescente ou decrescente. Aborde os dois exemplos de função do texto 
e defina os critérios para que uma função seja crescente ou decrescente.

Como complemento, defina também a noção de função constante ou função 
nula (página 106), conforme exemplos do próprio texto; sendo que cada uma 
dessas funções possuem características próprias.

Utilize o exercício R7 (página 106) como exemplo e proponha que os alunos 
resolvam os exercícios de 33 a 35 (página 106).

AULA 8
 

Inicie o estudo do sinal da função afim e das inequações (página 107), anali-
sando o exemplo da bandeirada do taxista e resolvendo uma situação-proble-
ma inicial. Defina a desigualdade denominada inequação.

Utilize os exercícios R8, R9 (página 108) e R11, R12 (página 109) como exem-
plos de inequações e estudo do sinal da função afim. Escreva esses exer-
cícios na lousa e procure levantar hipóteses dos alunos que levem às suas 
resoluções.

AULA 9
 

Em duplas, proponha que os alunos resolvam os exercícios 36, 38, 40, 41, 44 e 
48 (páginas 109 e 110). Acompanhe o desenvolvimento da atividade, sanando 



4 Matemática para compreender o mundo | Matemática | Volume 1  – Capítulo 4

as possíveis dúvidas dos alunos em relação às dificuldades determinadas pe-
los exercícios. Verifique se o trabalho em duplas é benéfico a todos os alunos.

AULA 10
 

Dedique o início da aula para corrigir algum exercício da aula anterior que os 
alunos julguem necessário.

Proponha, para finalizar o tema, os exercícios de 1 a 4 da seção Aprender a 
Aprender (páginas 111 e 112). Permita que os alunos se organizem da manei-
ra que acharem melhor.

Verifique se o desenvolvimento do trabalho em grupo possuiu rendimento 
satisfatório. Avalie se as atividades para casa, bem como utilizando o com-
putador, foram concluídas satisfatoriamente. Elabore uma lista de exercícios 
baseada nos que os alunos já resolveram, para que entreguem, bem como 
uma avaliação geral sobre o tema.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


