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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

 Estudo das funções
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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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Gráfico de função
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Qualquer reta perpendicular ao eixo Ox intercepta o gráfico em um
único ponto; portanto, o gráfico representa uma função de x em y.

Existem retas perpendiculares ao eixo Ox que interceptam o gráfico
em mais de um ponto; portanto, o gráfico não representa uma
função de x em y.
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Domínio e imagem a partir do gráfico
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Todos os dias nos deparamos com notícias do tipo:

•Número de católicos no Brasil diminuem, enquanto o
número de evangélicos aumentam;
•Dólar fecha em queda após quatro altas seguidas;
•Mercado prevê mais inflação, queda maior do PIB e
nova alta dos juros;
•Com mercado de carros novos em queda, cresce a
venda de veículos novos;
•Previsão de inflação para 2015 continua subindo;
•Agência aprova novas taxas, e conta de luz vai subir em
todo o país.

Função crescente e decrescente

 Estudo das funções
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Pensando no ENEM...
(ENEM) O dono de uma farmácia resolveu colocar a vista do público o gráfico mostrado a seguir, que
apresenta a evolução do total de vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011.

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram,
respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em
2011 foram

a) março e abril.
b) março e agosto.
c) agosto e setembro.
d) junho e setembro.
e) junho e agosto.

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda
absolutas em 2011 foram junho e agosto. Portanto item E.

Agora analise os intervalos onde aconteceram crescimento (aumento) ou decrescimento (queda) das
vendas do medicamento em questão.


