
MATEMÁTICA Funções 
(Continuação)

Abraão 
Florêncio

Saúde na 
Escola

16/05/2019



14

Uma pausa para um vídeo...

No link https://www.youtube.com/watch?v=HCr6Ys0zvr8 vamos assistir um vídeo do Programa
M3 Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Vídeo: Descobrindo o algoritmo de Guido

Sinopse

Um jovem aprende o segredo do monge Guido para compor músicas devocionais, no estilo
Gregoriano. O segredo envolve relações entre um conjunto de notas musicais e um conjunto
de letras do alfabeto.
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Domínio, contradomínio e conjunto imagem
O diagrama de flechas a seguir representa uma função f de A em B.

Vamos determinar:

a) D(f) b) CD(f)

D(f) = 2, 3, 5 ou D(f) = A CD(f) = 0, 2, 4, 6, 8, 10 ou CD(f) = B

c) Im (f) d) f(3)

Im(f) = 4, 6, 10 f(3) = 6

e) f(5) f) x para f(x) = 4

f(5) = 10 x = 2
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Função e gráfico
Coordenadas cartesianas

A forma de localizar pontos no plano foi imaginada por René Descartes (1596-1650),
no século XVII. O sistema cartesiano é formado por duas retas perpendiculares entre si
e que se cruzam no ponto zero. Esse ponto é denominado origem do sistema
cartesiano e é frequentemente denotado por O. Cada reta representa um eixo e são
nomeados Ox e Oy. Sobrepondo um sistema cartesiano e um plano, obtém-se o um
plano cartesiano, cuja principal vantagem é associar a cada ponto do plano um par de
números reais. Assim, um ponto A do plano corresponde a um par ordenado (m, n)
com m e n reais.

O eixo horizontal Ox é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical Oy, de eixo das
ordenadas. Esses eixos dividem o plano em quatro regiões chamadas quadrantes.
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Função e gráfico
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Gráfico de função

O gráfico de uma função é o conjunto de pares ordenados (x, y) que tenham x
pertencente ao domínio da função  e y = f(x).

Reconhecimento do gráfico de uma função

Para saber se um gráfico representa uma função é preciso verificar se cada elemento
do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio.
Geometricamente significa que qualquer reta perpendicular ao eixo Ox deve
interceptar o gráfico em um único ponto.
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