OFICINA DE FORMAÇÃO
GEOGEBRA – UMA VISITA AOS PROGRAMAS DE MATEMÁTICA DOS 2º E 3º CICLOS

Professora: Elsa Maria Sousa Dias
Actividade: Estudo do gráfico da Função Afim

Formador: Luís Roçadas



Enquadramento
Esta actividade destina-se a alunos do 8º ano de escolaridade e enquadra-se na unidade

didáctica “Sequências e Funções”



Objectivos
Esta actividade tem como objectivo o estudo do gráfico da função afim através da

utilização das novas tecnologias, nomeadamente, da manipulação do software de geometria
dinâmica “Geogebra”.



Pré-Requisitos
O grau de conhecimentos do Geogebra para o aluno é nulo.
O professor terá de conhecer os procedimentos básicos para a manipulação deste

programa, nomeadamente, deverá saber marcar pontos e desenhar o gráfico de funções.
Zona Gráfica: No menu “Opções” poderá definir as propriedades da Zona Gráfica (eixos
coordenados, quadriculado, cor de fundo, etc.).
Marcar um ponto: No “Campo de entrada para comandos”, insira o seguinte comando
A=(2,1) seguido da tecla “Enter”. Será marcado o ponto A de coordenadas (2,1).
Desenhar o gráfico de uma função: No “Campo de entrada para comandos”, insira o
seguinte comando y=2*x+1 seguido da tecla “Enter”. Será desenhado o gráfico da função cuja
expressão analítica é y=2x+1.



Plano da actividade
O professor entrega aos alunos uma ficha de trabalho onde se fará a análise de

situações problemáticas concretas que levam ao estudo da função afim, da sua expressão
analítica e da sua representação gráfica. O acompanhamento que o professor fará à turma irá
depender dos pré-conhecimentos dos alunos. O professor poderá fazer perguntas no sentido

de interpretar o enunciado dos problemas e de colmatar lacunas nos pré-requisitos
necessários.
A resolução da ficha de trabalho poderá ser feita em grupos de dois alunos que terão à
disposição um computador. Embora não seja indispensável, será facilitador de eventuais
esclarecimentos, se existir na sala de aula uma projecção da actividade e/ou do Geogebra.
O professor começa por apresentar aos alunos a definição de função afim e, de seguida,
inicia o estudo do caso particular, a função linear ou de proporcionalidade directa. Para isso,
relembra a definição de grandezas directamente proporcionais e propõe uma actividade com
uma situação do quotidiano. O estudo dessa situação levará os alunos a concluir que as
variáveis são directamente proporcionais e que a sua correspondência é uma função, a
identificar a constante de proporcionalidade e a escrever a sua expressão analítica. Também
farão a sua representação gráfica no Geogebra e concluirão que o gráfico está sobre uma
recta que contém a origem do referencial. Se os alunos não tiverem qualquer conhecimento
do programa, bastará que o professor exemplifique a marcação de pontos e a representação
de funções, que rapidamente ficarão aptos a realizar as tarefas propostas.
A generalização da representação gráfica da função de proporcionalidade directa será
feita através da manipulação do ficheiro “F_Afim.html”. Os alunos serão levados a tirar
conclusões sobre: o objecto que tem por imagem a constante de proporcionalidade, ou seja,
que além de passar pela origem do referencial a recta também passa pelo ponto (1,k); e sobre
a variação da inclinação da recta, ou seja, poderá ser introduzida a noção intuitiva de declive
positivo ou negativo consoante k seja positivo ou negativo e verificarão que quanto maior for o
valor de k, em valor absoluto, mais perto estará a recta da vertical.
Passa-se de seguida ao estudo da função afim em que k≠0 e b≠0, novamente através de
uma situação problemática do quotidiano. O estudo deste caso é feito de forma semelhante
ao anterior, usando os mesmos recursos do Geogebra. Irá fazer-se a análise do tipo de
gráfico, do significado do parâmetro b e da inclinação da recta por comparação com a função
linear com o mesmo valor de k.
Para concluir o estudo do gráfico da função afim, também será feita a análise do gráfico
de uma função constante construído a partir de uma situação do dia-a-dia e explorada através
do mesmo ficheiro “F_Afim.html” previamente fornecido.
Para finalizar a actividade o professor irá propor aos alunos que ocultem no ficheiro
“F_Afim.html” a expressão analítica e os valores de k e b. Depois de movimentarem os
selectores terão de escrever a expressão analítica da função afim que estão a visualizar.

FICHA DE TRABALHO DE MATEMÁTICA – 8ºAno
Unidade Didáctica: Sequências e Funções.
Conteúdo(s): Gráfico da Função Afim.
Nome: __________________________________________________ Nº._______ Turma: ______

Definição
Chama-se função afim a toda a função cujo gráfico é uma recta.
A expressão analítica de uma função afim é do tipo y = kx + b , com k e b constantes.



Gráficos das funções do tipo x → y = kx , (k ≠ 0 e b = 0)
Este é um caso particular de uma função afim e, denomina-se por função linear ou função
de proporcionalidade directa.

Actividade 1
Um grupo de escuteiros vai a pé desde a Quinta da Légua até ao Vale das Lonjuras.
Eles estão tão habituados a fazer este trajecto que a sua velocidade é praticamente
constante: 4 km/h.

1. Completa o quadro seguinte que relaciona a distância percorrida (em km) pelos
escuteiros com o tempo (em horas) que demoram a percorrê-la.

(em km)

2. Dizemos que a distância percorrida pelos escuteiros é directamente proporcional ao
tempo que demoram a percorrê-la. Porquê?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Qual é a constante de proporcionalidade?
_________________________________________________________________________

4. O que representa a constante de proporcionalidade no contexto deste problema?
_________________________________________________________________________
5. Seja t o tempo e d a distância percorrida, completa:

t → d = ..... t
6. Abre, no teu computador, o programa Geogebra e no referencial cartesiano, marca os
pontos que têm por abcissa o tempo e por ordenada a distância percorrida.
7. Completa:
Todos os pontos do gráfico estão situados sobre uma _________________ que contém a
_________________________________.
8. Verifica a afirmação anterior fazendo a representação, no Geogebra, da expressão
analítica encontrada no ponto 5.
A situação anterior sugere o estudo da função
qualquer.

x → y = kx ,

para um valor de x

Abre o ficheiro “F_Afim.html” e faz variar o valor de k, movimentando o respectivo selector,
e mantendo o valor de b igual a zero.
Tira conclusões sobre:
- o tipo de gráfico de uma função de proporcionalidade directa;
- qual é a imagem do objecto 1;
- qual a variação que se verifica no gráfico, quando a constante de proporcionalidade varia.



Gráficos das funções do tipo x → y = kx + b , (k ≠ 0 e b ≠ 0)
Actividade 2
A D. Genoveva analisou um recibo de electricidade referente ao mês de Abril de 2007 e
verificou que:
- Há uma despesa fixa de 7 € (assinatura).
- Por cada unidade de energia gasta pagou 0,05 €.
1. Preenche a tabela seguinte, correspondente aos recibos de Maio, Junho e Julho.

2. Justifica a seguinte afirmação:
“Não há proporcionalidade directa entre o preço a pagar e a energia gasta.”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Escreve a expressão analítica desta função.

x → y = ..... x + .....
4. Abre, no teu computador, o programa Geogebra e no referencial cartesiano, marca os
pontos que têm por abcissa a energia gasta e por ordenada o preço a pagar.
5. Completa:
Pelos pontos marcados podemos traçar uma __________________ que ______ contém a
______________________________ .
8. Verifica a afirmação anterior fazendo a representação, no Geogebra, da expressão
analítica encontrada no ponto 3.
6. O gráfico intersecta o eixo das ordenadas num ponto. Indica a ordenada desse ponto.
_________________________________________________________________________
A situação anterior sugere o estudo da função
qualquer.

x → y = kx + b , para um valor de x

Abre o ficheiro “F_Afim.html” e faz variar os valores de k e b, movimentando os respectivos
selectores.

Tira conclusões sobre:

- a ordenada do ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas.
- a variação que se verifica no gráfico, quando se mantém o valor de k e se faz variar o
valor de b.



Gráficos das funções do tipo x → y = b , (k = 0)
Actividade 3
No ano 2008 o custo da portagem da auto-estrada Cascais-Carcavelos mantém-se
constante ao longo de 7 meses.
O gráfico seguinte representa esta situação.

1. Escreve a expressão analítica desta função.

x → y = .....
Uma função do tipo

y=b

é denominada função _______________________ .

A situação anterior sugere o estudo da função
qualquer.

x → y = b,

para um valor de x

Abre o ficheiro “F_Afim.html” e faz variar o valor de b, movimentando o respectivo selector,
e mantendo o valor de k igual a zero.
Tira conclusões sobre:
- a ordenada do ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas.
- a posição do gráfico relativamente ao eixo das abcissas.

À procura da expressão analítica
Abre o ficheiro “F_Afim.html” e oculta a expressão analítica e os valores de k e b.
Movimenta os selectores e escreve a expressão analítica da função representada.

