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Noções básicas: 

Uma função       consiste em dois conjuntos, o domínio e o conjunto de chegada, e uma regra que a cada 
elemento   do domínio (objeto) faz corresponder um e um só elemento   do conjunto de chegada (imagem).  
O contradomínio é o conjunto formado pelas imagens. 
Numa função, a variável independente representa os objetos e a variável dependente representa as imagens. 

 

1.ª Parte – Função de Proporcionalidade Direta ou Função Linear 
 

Uma função definida por uma expressão algébrica do tipo     ,    , tem o nome de função de 
proporcionalidade direta ou função linear.  
Propriedades: 
(1)   é a constante de proporcionalidade; 
(2) o gráfico está contido numa reta que passa na origem do referencial; 
(3)   também se chama declive da reta que representa graficamente a função. 

 

1. Determina as expressões analíticas para cada uma das funções representadas graficamente. 

(a) (b) (c) 

   
 

2. Três irmãos saíram de casa para darem um passeio. Os 
gráficos seguintes representam a distância, em 
quilómetros, percorrida no tempo,    em horas, 
considerando-se que a velocidade é constante. 

 

(a) Na primeira hora, quantos quilómetros tinha 
percorrido o Hugo? 
(b) Ao fim de duas horas quantos quilómetros tinha 
percorrido o Diogo? 

(c) Qual é o significado de        , de acordo com o 
contexto do problema. 
(d) Justifica que se tratam de gráficos de proporcionalidade direta. 

(e) Indica as expressões analíticas correspondentes a cada uma das funções.  
Mostra como obtiveste a tua resposta. 

 

3. Reforço das Aprendizagens Manual, parte 1, página 108 Quadro azul 
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3.ª Parte – Função Constante 
 

Uma função definida por uma expressão algébrica do tipo     tem o nome de função constante. 
Propriedades: 
(1)   é a ordenada na origem; 
(2) o gráfico é uma reta horizontal. 
 

4. Observa o gráfico seguinte. 

 

(a) Completa: 

              
       

 

(b) Escreve uma expressão algébrica para a função  . 

 

5. Reforço das Aprendizagens Manual, parte 1, página 119 Exercício 3 
 

4.ª Parte – Função Afim 
 

Expressão Analítica          ou             
Representação gráfica Reta 

Valor de   

Designa-se por declive. 
Informa acerca da inclinação da reta. 
Se     a função é crescente. 
Se     a função é decrescente. 

Valor de   Designa-se por ordenada na origem. 
É a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo   . 

 
Máquina das funções: http://matematicolandiasophia.wordpress.com/ 
 

http://matematicolandiasophia.wordpress.com/
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6. Observa as seguintes representações gráficas: 7. Observa as seguintes representações gráficas: 

 
 

                                                                   
(a) Qual é a posição relativa das retas que representam 

as funções? 

(a) O que têm em comum as três representações 
gráficas das funções? 

(b) O que têm em comum as respetivas expressões 
algébricas? 

(b) O que têm em comum as expressões algébricas das 
funções? 

(c) O que podes concluir? (c) O que podes concluir? 
 
5.ª Parte – Processo para determinar o declive sabendo as coordenadas de dois pontos 
 

 
 
8. Completa a seguinte tabela: 

Pontos        e               e                e                e               e         

       

       

Expressão 

analítica 
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9. Determina o valor do declive da reta que passa pelos seguintes pontos: 
(a)        e        (b)         e         (c)        e        
(d)        e        (e)        e        (f)         e         
 
10. Observa as representações gráficas das funções. Escreve a expressão algébrica de cada uma delas. 
(a) (b) 

 
 

 
6.ª Parte – Análise de Gráficos 
 

11. Reforço das Aprendizagens: 

1.ª Tarefa Manual, parte 1, página 121 Exercício: 11 

2.ª Tarefa Manual, parte 1, página 125 Exercício: 8 

 
12. O Martim prendeu, com uma trela, o seu cão a um poste, próximo do supermercado do parque de campismo. O 
cão ficou encostado ao poste mas, ao ver o dono desaparecer, tentou libertar-se. 
Afastou-se rapidamente do poste, até a trela ficar completamente esticada. Depois, correu à volta do poste, com a 
trela completamente esticada (a trela rodou em torno do poste, nunca se enrolando neste). Já cansado, aproximou-
se lentamente do poste, até ficar encostado a este, à espera do Martim.  
Seja   a distância entre o cão e o poste e seja   o tempo que decorre desde que o Martim prendeu o cão ao poste. 
Qual dos três gráficos seguintes poderá representar a situação descrita?  

(A) (B) (C) 

   
Transcreve a letra da opção correta. 
 
7.ª Parte – Consolidação das Aprendizagens 
 

1.ª Tarefa Manual, parte 1, página 109 Exercícios: 7 e 9 

2.ª Tarefa Manual, parte 1, página 111 Exercícios: 11, 12 e 13 

3.ª Tarefa Manual, parte 1, página 115 Exercício: 2 

4.ª Tarefa Manual, parte 1, página 116 Exercícios: 5, 6, 7 e 8 

5.ª Tarefa Manual, parte 1, página 119 Exercícios: 4, 5, 6 

6.ª Tarefa Manual, parte 1, página 124 Exercícios: 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
                                           Bom trabalho e Estudo! A professora, Sara Martins 


