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APRESENTAÇÃO

1

Esse capítulo é opcional e tem por objetivo estudar a variação das funções 
por meio de limites e derivadas.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
7 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Analisar o crescimento de uma função e sua taxa de variação 

média.

 • Calcular limites e taxa de variação instantânea.

 • Resolver exercícios que envolvam derivadas.

 • Determinar pontos de máximo e de mínimo.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

 • Computador ou notebook.

Taxa de variação de funções
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PREPARAÇÃO

Permita que os alunos sentem em duplas para estudar o conteúdo novo. As 
resoluções de exercícios podem ser feitas na própria sala de aula.

AULA 1

Apresenta as funções dadas (página 249) e analise, com os alunos, o cresci-
mento de cada função. Em seguida, faça a tabela (página 250) para discutir 
a variação média de cada função. Defina taxa de variação média e resolva os 
exercícios R1 e R2 (página 251).

AULA 2

Solicite que os alunos resolvam os exercícios de 1 a 4 (página 251) e verifique 
as dúvidas.

AULA 3

Apresente a ideia de limite; se necessário, utilize os textos (páginas 252 e  
253). Em seguida, explique sobre a taxa de variação instantânea de uma fun-
ção. Discuta com os alunos os exercícios 5 e 7 (página 257). Peça, como lição 
de casa, a leitura do texto (página 259).

AULA 4

Apresente o conteúdo sobre derivada de uma função e resolva os exercícios 
R3 a R5 (página 262). Em seguida, discuta sobre os sinais da derivada e resol-
va o exercício R6 (página 264).

AULA 5

Solicite que os alunos resolvam os exercícios 12, 15 e 16 (página 262) e 17 
(página 264).
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AULAS 6 E 7

Para finalizar o conteúdo, apresente os conceitos de pontos de máximo e 
mínimo de uma função. As resoluções dos exercícios R7 e R8 ajudarão no 
entendimento do conceito pelos alunos. Em seguida, solicite a resolução dos 
exercícios 19, 20, 22, 23 e 25 (página 267).


