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FUNÇÕES: NOÇÃO DE FUNÇÃO 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Estimular o aluno a fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do 
conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando para isso o 
conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); 
selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar a realidade a sua volta, 
bem como estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas, tornando o aluno apto para enfrentar os desafios das séries seguintes. 

Objetos de Conhecimento 

 Compreensão do conceito de função; 
 Reconhecimento das variáveis de uma função; 
 Representações diferentes de uma função. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas 

representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam 

relações funcionais entre duas variáveis.  

 (EF09MA08AMARP) Observar regularidades, identificar e estabelecer leis matemáticas que expressem a 

relação de dependência entre variáveis. 

 (EF09MA09AMARP) Compreender o conceito de função, identificando suas variáveis e lei de formação. 

Construir tabelas correspondentes a uma função. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Um computador/celular, com acesso à internet; 
 Papel, caneta, lápis, borracha, caderno do componente curricular. 

Aplicação/Fixação 

Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra 
acima). 
Todas as atividades exigem conhecimentos já adquiridos.  

 
AULAS 1 E 2 

 
A NOÇÃO DE FUNÇÃO 

    O conceito de função é um dos mais importantes em toda a matemática. O conceito básico é o seguinte: 
toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que faça corresponder a todo 
elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo, ocorre uma função, ou seja, uma relação 
entre dois conjuntos, representada por uma lei de formação, que associa os valores de x e y. De acordo 
com a lei de formação, cada valor de y depende do valor de x, essa relação de dependência é a principal 
característica de uma função. 

O uso de funções pode ser encontrado em diversos assuntos. Por exemplo, na tabela de preços de uma 
loja, a cada produto corresponde um determinado preço. Outro exemplo seria o preço a ser pago numa 
conta de luz, que depende da quantidade de energia consumida. Observe, por exemplo, o diagrama das 
relações abaixo: 



 
A relação acima não é uma função, pois existe o elemento 1 no conjunto A, que não está associado a 
nenhum elemento do conjunto B. Vamos ver outro caso: 

 
A relação acima também não é uma função, pois existe o elemento 4 no conjunto A, que está associado a 
mais de um elemento do conjunto B. Agora preste atenção no próximo exemplo: 

 

A relação acima é uma função, pois todo elemento do conjunto A está associado a somente um elemento 
do conjunto B. 

De um modo geral, dados dois conjuntos A e B, e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é 
uma função de A em B se e somente se, para todo x  A existe um único y  B de modo que x se 
relacione com y. 
 

O que podemos concluir? Que cada elemento do conjunto A deve mandar uma e somente uma flecha para 

o conjunto B para a relação se tornar uma função. Jamais um elemento do conjunto A pode mandar 2 

flechas ou deixar de mandar. 

   

 

 Um exemplo prático é a relação existente em um posto de gasolina entre a quantidade de litros de gasolina 
e o preço a pagar: 



 

Existe uma relação lógica entre os dois conjuntos, o valor a ser pago depende da quantidade de litros de 
gasolina. Podemos perceber que o valor do litro da gasolina é R$2,50. Dizemos que o preço a pagar é dado 
em função da quantidade de litros. 

  Variável 
É um símbolo representativo (incógnita) capaz de representar o número de um conjunto real. O conjunto 
destacado é o campo ou domínio da incógnita. Veja os exemplos: 
 
x é um produto na prateleira de um supermercado. O domínio de x pode ser o conjunto dos inteiros 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, ..... 15. 
 
x é um dia do mês de janeiro. O domínio é representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 31. 
 
x é a quantidade (em litros) de combustível de um tanque de automóvel que pode ser usado, cuja 
capacidade é de 60 litros. O domínio será 0 ≤ x ≤ 60. 
 
Constante 
Refere-se a uma determinada quantidade a qual o valor permanece inalterado num determinado problema. 
O domínio de uma constante é meramente um número. 
 
Função de uma variável 
Diz que uma variável y é função de outra variável x, quando y = f(x), isto é, cada valor do domínio x 
corresponde a um ou mais valores em y. Exemplos: 
 
A área do círculo é uma função do seu raio. 
A área do quadrado é uma função do seu lado. 
 
Caso haja necessidade de representar num mesmo problema várias funções de x, usamos símbolos 
diferentes, tais como f(x), h(x), g(x), p(x), e etc. 
 
Exemplos de funções e resoluções 
 
a) Dada a função f(x) = x² – 2, determinar f(0), f(2), f(–3), f(1/2). 
 
f(0) = 0² – 2 → f(0) = 0 – 2 → f(0) = – 2 
 
f(2) = 2² – 2 → f(2) = 4 – 2 → f(2) = 2 
 
f(–3) = (–3)² – 2 → f(–3) = 9 – 2 → f(–3) = 7 

 
AULAS 3 E 4 
 

Desenvolva as atividades a seguir no seu caderno: 



 
 
 

 
 
3) 

  
 
4) 

  



 
AULA 5 
 
Como é feita a cobrança de energia elétrica? 
 
A conta de energia elétrica tem tido destaque na mídia nos últimos meses, pois a geração de energia, por 

conta principalmente de problemas como a falta de chuva, tem se tornado mais cara. 
A partir de fevereiro de 2016, em razão da melhora na quantidade de chuvas, principalmente na região 

sudeste, o sistema de cobrança sofreu diminuição de seus valores, porém continuará no regime de 

bandeira vermelha, que agora possui dois patamares de cobrança dependendo da quantidade de 

termoelétricas ainda ligadas. 

BANDEIRA COBRANÇA 

VERDE Não há acréscimo na conta 

AMARELA Acréscimo de R$ 1,50 para cada 100KWh consumido 

VERMELHA 1 Acréscimo de R$ 3,00 para cada 100KWh consumido 

VERMELHA 2 Acréscimo de R$ 4,50 para cada 100KWh consumido 

A determinação do consumo de energia elétrica é feita a partir da potência elétrica dos aparelhos ligados à 

tomada e do tempo de uso deles. Podemos calcular a energia consumida através do produto da potência 

elétrica do aparelho pelo tempo de uso, [...] 

Como exemplo, imagine uma família de quatro pessoas que consome 300 Kwh mensais de energia elétrica. 
Após a baixa do preço na cobrança, e supondo que a empresa de fornecimento de energia cobre R$ 0,45 por 
cada Kwh utilizado, qual seria o valor da conta de energia para a situação de cada uma das bandeiras? 

Bandeira VERDE : 300 Kwh x 0,45 = R$ 135,00 

Bandeira AMARELA: (300 Kwh x 0,45) + 4,5 = R$ 139,50 

Bandeira VERMELHA 1: (300kWwh x 0,45) + 9,00 = R$ 144,00 

Bandeira VERMELHA 2: (300 Kwh x 0,45) + 13,5 = R$ 148,50 

Fonte: MUNDO EDUCAÇÃO. Como é feita a cobrança de energia elétrica? Disponível em : < https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/como-feita-cobranca-energia-

eletrica.htm> Acesso em 19/05/2020 

Observe uma conta de luz, de preferência, do local onde você reside e responda: 

a) Na conta de luz, é possível observar a cobrança de impostos? Identifique, na conta que analisou, o 
valor dos impostos. Em seguida, faça uma pesquisa para descobrir qual a finalidade desses impostos. 

b) Observando o valor praticado pela bandeira verde, podemos concluir que há uma função que define o 
valor a ser pago em decorrência do consumo? Qual seria a função que define a bandeira verde? 

 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, o estudante deverá apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades. 
Registro de Frequência 

No retorno às aulas com atividades realizadas, no caderno. 

Referencial 

Esta sequência didática foi adaptada a partir das fontes: 
http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/coordenadoriaEducacao/2caderno/9Ano/9AnoMatProfessorNovo.pdf   Acesso em 19/05/2020 
https://www.somatematica.com.br/emedio/funcoes/funcoes.php  Acesso em 18/05/2020 
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/conceito-de-funcoes.html  Acesso em 19/05/2020 

GIOVANNI JR., J. R.; CASTRUCCI, B. A Conquista da Matemática: 4ª edição. São Paulo: Editora FTD, 2018. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/como-feita-cobranca-energia-eletrica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/como-feita-cobranca-energia-eletrica.htm
http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/coordenadoriaEducacao/2caderno/9Ano/9AnoMatProfessorNovo.pdf%20%20%20Acesso%20em%2019/05/2020
https://www.somatematica.com.br/emedio/funcoes/funcoes.php
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/conceito-de-funcoes.html

