
 

 

 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

9º ANO  04/06 a 12/06 05 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor(es): 

MATEMÁTICA  ALINE GRASIELLE GRUCHOWSKI, 
PRISCILA TERESINHA FERREIRA, 

LISANDRO ZANDAVALLI 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

FUNÇÃO AFIM; GRÁFICO DA FUNÇÃO AFIM 

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 

 A função afim 
 Gráfico da função afim; 
 Simulado OBMEP. 

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.  

 
AULA 1  

 

Poupança: o que é? 

[..] 
A poupança permite precaver e enfrentar imprevistos tal como o desemprego, um acidente, doença ou despesa 
inesperada. 

Para além de se tornar um fundo de emergência (pelo, menos, 5 a 6 vezes o rendimento mensal da família) para 
acomodar o impacto financeiro de uma dessas situações imprevistas, a poupança pode ter como objetivo 
planear a compra de bens ou serviços, criar um complemento de reforma, ou para acautelar os estudos dos 
filhos ou ainda para dispor de um plano de saúde. 

Mais, com uma poupança, o consumidor pode, inclusivamente, realizar um projeto, como seja fazer uma viagem, 
comprar um carro, uma casa, financiar estudos ou iniciar um negócio. 

A importância da poupança 



A elaboração do orçamento familiar permite o controlo das despesas correntes e a tomada de decisões 
financeiras importantes e a regularidade com que faz e gere o vosso orçamento é a Chave para o Sucesso! 

[...] 

Todos os meses, ou sempre que possível e com regularidade, as famílias devem retirar uma parte dos seus 
rendimentos para uma poupança. O ideal seriam 10% do rendimento, no entanto esta avaliação terá que ser 
feita, caso a caso. 

Fonte: O Jornal Econômico. 
Extraído do site:< https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-que-e-a-poupanca-422070> 

Acesso em 01/06/2020. 

  Como você viu no texto, é muito importante planejar seus gastos e poupar regularmente. 
Ao estabelecer metas e prazos, pode-se ter uma ideia de quanto é preciso guardar por mês para realizar um 

sonho. 
 

1) Veja o exemplo de Ricardo, com 14 anos, que já está pensando no futuro, e quer economizar 
R$50,00 por mês. Por meio de uma função, 
podemos representar o total economizado por ele 
ao longo dos meses cuja lei é dada por y=50x, em 
que y é o total economizado, e x, o número de 
meses. Usando essa função, responda no caderno: 
a) Quanto Ricardo terá economizado em 1 ano? 
b) Usando a lei da função, calcule quanto 

dinheiro ele terá se guardar esse valor mensal 
durante 9 anos. 

c) Qual é a diferença entre o valor obtido no item 
b com o valor mostrado no gráfico ao lado, que 
corresponde a colocar esse dinheiro em um 
investimento rendendo juro em vez de 
simplesmente guarda-lo? Essa corresponde a que percentual do total guardado? 
 
 

 
AULAS 2 E 3 
 
A FUNÇÃO AFIM 
 

Chama-se função polinomial do 1º grau, ou função afim, a qualquer função f:ℝ→ℝ dada pela lei de formação 

f(x) = ax + b, com a ≠ 0 e, a e b  ℝ. Na função f(x)=ax+b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é 
chamado de termo constante. Observe que quando fazemos f(x)=0, a função afim se transforma em ax+b=0, que é 
uma equação de 1º grau. 

Exemplos de função afim:  

 f(x) = 5x – 3 em que a=5 e b= –3  

 f(x) = – 4x + 2 em que a= – 4 e b=2  

 f(x) = – 2 1 x – 7 em que a= – 2 1 e b= –7   
 
Observe a seguir, um exemplo de questão que envolve função afim. 
1) Dada a função definida por y= -7x+5, vamos determinar a imagem do número real -3 por 

essa função. 
Para determinar essa imagem, substituímos x por -3 na lei de formação dessa função: 
y= -7x+5  
y= -7∙(-3)+5 
y= 21+5 
y= 26 
 
Logo, 26 é a imagem do número -3 pela função dada. 
 

 
O GRÁFICO DA FUNÇÃO 

O gráfico da função afim representa uma reta. Como dois pontos são necessários para determinar uma reta, 
escolhemos dois valores distintos para x e calculamos os correspondentes valores de y. 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-que-e-a-poupanca-422070


 
O coeficiente “a” é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. É ele o responsável pela declividade ou 

inclinação da reta. Se a > 0, a reta será crescente. Se a < 0, a reta será decrescente. Coeficiente angular da reta r 
é o número real a que expressa à tangente trigonométrica de sua inclinação α, ou seja, a = tgα 

 
O coeficiente “b” é chamado de termo independente ou coeficiente linear. Graficamente, b é a ordenada do 

ponto onde a reta “corta” o eixo y. Se cortar acima do eixo x, “b” é positivo, se cortar abaixo do eixo x, “b” é 
negativo. 

  
 
ATIVIDADES: 
 
1) Uma função afim é definida por y=5x+3. Nessas condições, determine a imagem do 

número -2 por essa função: 
 

2) Uma  pessoa,  pesando  atualmente  70kg,  deseja  voltar  ao  peso  normal  de  56kg.  Suponha  que  uma  
dieta alimentar  resulte  em  um  emagrecimento  de  exatamente  200g  por  semana.  Fazendo  essa  dieta,  a  
pessoa alcançará seu objetivo ao fim de:  
a) 67 semanas.  
b)68 semanas.  
c) 69 semanas.  
d) 70 semanas.  
e) 71 semanas. 

 
AULAS 4 E 5 
 
SIMULADO OBMEP 

 



 
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://pessoal.educacional.com.br/up/50280001/1433969/(Apostila%20Fun%C3%A7%C3%A3o%20do%201%C2%BA%20grau).pdf  Acesso em 01/06/2020 
https://mundoedu.com.br/uploads/pdf/5972a66597ad8.pdfAcesso em 29/05/2020 
GIOVANNI JR., J. R.; CASTRUCCI, B. A Conquista da Matemática: 4ª edição. São Paulo: Editora FTD, 2018 
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