
Matemática para compreender o mundo
Matemática
Volume 1 – Capítulo 5

APRESENTAÇÃO

1

Continuando o estudo das funções, agora serão abordadas a função quadrá-
tica. Serão analisados algébrica e graficamente os elementos que compõem 
essa função, suas equações e a representatividade gráfica.

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

 DURAÇÃO: 
10 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar uma função quadrática.

 • Esboçar o gráfico da função quadrática.

 • Relacionar os elementos do gráfico da função quadrática.

 • Estudar o sinal da função quadrática.

 • Manipular inequações do 2o grau.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

Funções quadráticas
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PREPARAÇÃO

O estudo do gráfico da função quadrática, bem como a análise de seus ele-
mentos utilizando a álgebra demanda algumas fórmulas, entretanto, incentive 
os alunos a entender o significado geométrico desses fatores primeiramente. 
A manipulação de inequações demanda uma análise de sinais por meio de 
esquema. Dessa forma, trabalhe com os alunos esse esquema a fim de tor-
ná-lo familiar.

AULA 1

Inicie o assunto lendo o exemplo do foguete que caiu após a pane no sistema 
(página 113), em que se pode analisar um gráfico com uma curva em parábo-
la, obtendo dados que permitem analisar a situação do foguete, modelados 
por meio de uma função quadrática.

Defina o conceito de função quadrática (página 114) e apresente alguns 
exemplos de funções quadráticas, identificando seus coeficientes. Apresente 
o gráfico cartesiano da função quadrática (página 114). O passo a passo da 
construção da curva da parábola pode ser visto ao longo do texto, concluindo 
a forma da curva.

AULA 2
 

Ilustre alguns exemplos de gráfico da função quadrática (página 116), em que 
cada exemplo identifica elementos importantes do gráfico: concavidade, raiz, 
vértice, eixo de simetria e ponto em que a ordenada corta Oy.

Trabalhe com os alunos a fórmula da equação quadrática (página 117), fa-
torando uma equação quadrática, deduzindo, então, a fórmula de Bhaskara.

AULA 3

Estude os pontos importantes do gráfico da função quadrática (página 119), 
iniciando por suas raízes e considerando o valor do discriminante, o ponto em 
que a parábola intersecta o eixo Oy, o vértice da parábola e a concavidade da 
parábola. Como cada caso possui sua especificidade, utilize diferentes esque-
mas para representar essas análises.
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Para casa, peça que os alunos leiam novamente os assuntos e anotem as 
ideias principais do texto, além da leitura sobre como construir o gráfico de 
uma função quadrática (página 122).

AULAS 4 E 5

Utilize os exercícios R1 a R4 (página 123) como exemplos. Não os resolva 
totalmente, incentive os alunos a levantarem hipóteses de resolução e enca-
minhe as hipóteses ao resultado.

Em duplas, proponha aos alunos a resolução dos exercícios de 1 a 18 (pági-
nas 124 e 125) com exceção dos exercícios 5, 6, 10 e 11. Ao final da atividade, 
proponha aos alunos a socialização dos exercícios julgados mais difíceis ou 
mais interessantes.

AULA 6
 

Inicie o estudo do valor máximo ou mínimo e conjunto imagem da função 
quadrática (página 125). O uso do discriminante para análise de máximo e 
mínimo, bem como a imagem da função é essencial. 

Estude também o sinal da função quadrática (página 126), em que se faz ne-
cessária a análise das raízes da função em questão.

AULA 7
 

Em duplas, proponha a resolução dos exercícios 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 
32 e 35 (páginas 127 e 128). Acompanhe o desenvolvimento da atividade, 
orientando os alunos a tirar suas dúvidas entre si também. 

AULA 8
 

Inicie o estudo das inequações do 2o grau (página 129), definindo o conceito 
de desigualdade da equação do 2o grau e analisando alguns exemplos do tex-
to para resolver o problema inicial do assunto.

Utilize os exercícios R10 e R12 (páginas 130 e 131) como exemplos, pedindo 
para os alunos lerem os exercícios R9 e R11, se necessário.

Proponha a resolução dos exercícios 37, 38, 44 e 46 (página 131). Os exercí-
cios que não forem resolvidos em sala devem ficar para casa.
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AULA 9
 

Dedique o início da aula para verificar se os alunos resolveram os exercícios 
da aula anterior e se querem que algum seja resolvido na lousa.

Trabalhe com os alunos os exercícios da seção Cálculo rápido (página 132), 
em que se exercitam diferentes métodos de resolução e manipulação de 
equações do 2o grau.

AULA 10
 

Verifique se os alunos encontraram fórmulas gerais para as técnicas utiliza-
das na seção de Cálculo rápido e retome, se necessário.

Leia com os alunos o texto sobre Trajetórias parabólicas nos esportes: a ex-
plicação das Ciências Exatas (página 134). No texto são descritos diversos 
aspectos analisados por meio de parábolas em diferentes esportes. Ao final 
do texto, proponha que os alunos resolvam a atividade 1. Após todos entrega-
rem, um aluno deve resolver a atividade na lousa.

Acompanhe o desenvolvimento dos exercícios propostos e verifique se de for-
ma autônoma os alunos conseguem resolver uma quantidade satisfatória, 
bem como a relação dos alunos com as tarefas para casa. O assunto é amplo 
e permite a elaboração de listas de exercícios, além de uma avaliação geral 
sobre o tema.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


