
                                                                                                                                
 

 

 

AULA :  09  Função Afim  

AULA : 10 Função Afim – Exercícios Complementares 

AULA : 11 Introdução ao Estudo da Estatística 

AULA : 12 Estatística – Análise de Dados 

 

RESUMO DA SEMANA 

 

   Olá aluno(a)  

Aqui você encontrará, um resumo para dar aquela força na resolução das atividades da tão 

fantástica matemática.  

Fique atento (a) ao conteúdo de cada aula, assim será mais fácil resolver cada exercício, ok!?! 

 

Bons estudos e vamos lá!!!!   

 

 

• AULA 09: FUNÇÃO AFIM  

 

RETOMANDO FUNÇÃO AFIM: 

FORMA GERAL  

f(x) = ax + b , sendo a e b números reais com a≠0 

 

COEFICIENTES 

➢ a, coeficiente angular. Se a > 0, a função será crescente 

                                          a < 0, a função será decrescente 

➢ b, coeficiente linear. Ponto no qual o gráfico intecepta o eixo y 

  

MATEMÁTICA 

 
1ª 

Série 

Prezados Estudantes, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná.  Para ajudá-los em seus estudos, você 

está recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos 4 aulas: 09, 10, 11 e 12, e aprendemos sobre: 

 



                                                                                                                                
 

 

ZERO DA FUNÇÃO 

Quando f(x) = 0. 

f(x) = ax + b 

0 = ax + b 

ax + b = 0    (resolver como uma equação do 1º grau e é o ponto onde o gráfico 

intercepta o eixo x.) 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

                           Função crescente                      Função decrescente 

 

1) (M120169I7) Considere o gráfico de uma função f: IR → IR representado no plano 

cartesiano abaixo. Qual é a lei de formação dessa função? 

 

1º: O gráfico “corta” o eixo y no ponto (0,3), logo, lá da forma geral,  b = 3 

 

2º: O gráfico “corta” o eixo x no ponto (-2 , 0), logo, -2 é o zero 

da função. 

 

 

3º Substituir o ponto (-2 , 0)  e o valor de b = 3, na forma geral 

f(x) = ax + b 

0 = a . (-2) + 3 

           -2a + 3 = 0 

           -2a = -3 

             a = 
−3

−2
=  

3

2
          f(x) = 

3

2
x + 3 

 



                                                                                                                                
 

 

2) (M120005I7) Carlos é funcionário de uma determinada loja de calçados e trabalha de forma 

comissionada. Ele recebe, por mês, um salário fixo de R$ 980,00, acrescido de uma comissão 

equivalente a um décimo do valor mensal das vendas efetuadas por ele. No mês de fevereiro, 

Carlos vendeu ao todo R$ 1 500,00. Qual foi o salário total recebido por Carlos nesse mês de 

fevereiro? 

 

    S = 980 + 0,1x, onde S = salário e x = vendas efetuadas 

       Em fevereiro vendeu R$ 1 500,00, então: 

       S = 980 + 0,1 . 1500 

       S = 980 + 150 

       S = 1130 

 

 

Agora é com você! 

 

1) João pegou um táxi que cobra R$ 5,00 pela bandeirada e R$2,00 por quilômetro rodado. 

Quanto João pagou ao motorista após percorrer 15 km? 

a. R$ 22,00 

b. R$ 35,00 

c. R$ 77,00 

d. R$ 17,00 

e. R$ 7,00 

 

 

2) Dada a função afim , podemos afirmar que o coeficiente angular e linear são, respectivamente: 

a. -2 e +10 

b. -2 e -5 

c. +2 e -5 

d. -10 e -2 

e. +10 e -2 

 

 



                                                                                                                                
 

• AULA 10: FUNÇÃO AFIM – EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 
 

Este 1º exercício da AULA 10 está resumido para focarmos na interprestação do gráfico, 

ok!? A tabela ao lado, traduz as informações contidas no gráfico, ponto a ponto. Acompanhe 

uma resolução diferente daquela que você viu lá no exercícios 1 da AULA 09, pois na 

matemática sempre existirá maneiras diferentes de resolver um mesmo exercício. Veja qual 

delas você acha mais fácil.  

 

1) (...) A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a 

distância percorrida pelo automóvel é: 

   

 

 

 

 

 

1º Usando a taxa de variação os pontos serão: (500 , 0) e (0 , 50) 

a= 
𝑦2− 𝑦1

𝑥2− 𝑥1
 = 

50−0

0−500
 = 

50

−500
 = −

1

10
         a = −

1

10
 

 

2º Ponto onde o gráfico “corta” eixo y, é o coeficiente linear da função (b) 

Olhando o gráfico, b = 50 

 

3º A expressão que representa o gráfico acima :     y = −
1

10
 x + 50   y = −

𝑥

10
 + 50 

 

2) Uma cisterna de 6 000 L foi esvaziada em um período de 3 h. Na primeira hora foi utilizada 

apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, 

outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, 

mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo. Qual é a vazão, em litro 

por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora? 

   Na 1ª hora: 6000 – 5000 = 1000 

   Nas próximas duas horas, foram esvaziados 5000 L. 

    
   5000

2
 = 2500 

   A vazão da 2ª bomba é  2500 – 1000 = 1500L/h 

 

Distância percorrida (km) Combustível no tanque (L) 

0 50 

100 40 

200 30 

300 20 

400 10 

500 0 



                                                                                                                                
 

Sua vez! 

1) Uma produtora pretende lançar um filme em dvd e prevê uma venda de 20.000 cópias. O custo 
fixo de produção do filme foi R$ 150.000,00 e o custo por unidade foi de R$ 20,00 (dvd virgem, 
processo de copiar e embalagem). Qual o preço mínimo que deverá ser cobrado por dvd, para 
não haver prejuízo? 

a) R$ 20,00 

b) R$ 22,50 

c) R$ 25,00 

d) R$ 27,50 

e) R$ 35,00 

 

2) (PUC-MG) Em certa cidade, durante os dez primeiros dias do mês de julho de 2003, a 
temperatura, em graus Celsius, foi decrescendo de forma linear de acordo com a função     
T(t) = –2t + 18, em que t é o tempo medido em dias. Nessas condições, pode-se afirmar que, no 
dia 8 de julho de 2003, a temperatura nessa cidade foi: 
a) 0°C. 
b) 2°C. 
c) 3°C 

d) 4°C 
 

 

• AULA 11: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ESTATÍSTICA 

 

Ramo da matemática que trata da coleta, análise, interpretação e 

da apresentação de dados numéricos. 

 

 

POPULAÇÃO AMOSTRA VARIÁVEIS 

Conjunto de 
informações com 

uma ou mais 
características 

comumns 

Uma parte, 
subconjunto da 

população 

QUANTITATIVAS: 
Representam dados 

numéricos 
 

Ex.: altura 
 

QUALITATIVAS: 
Representam dados 

relacionados a 
atributos 

 
Ex.: cor dos olhos 

 

 

As variáveis quantitativas podem, ainda ser: 

- Variáveis quantitativas contínuas se resultarem de uma medição.(valores decimais) 

- Variáveis quantitativas discretas se resultarem de uma contagem. (valores inteiros) 

 



                                                                                                                                
 

 

E as variáveis qualitativas podem ser classificadas em: 

Ordinais: obedecem a uma relação de ordem, por exemplo: conceitos como ótimo, bom, regular 

e ruim, classe social, grau de instrução... 

 

Nominais: são identificadas apenas por nomes, por exemplo, as cores: vermelho, amarelo, preto, 

azul, rosa, verde... 

 

Agora é com você! 

 

1) Em uma pesquisa sobre cores de objetos, qual das variáveis seriam indicadas? 

a. Qualitativa Ordinal 

b. Qualitativa Nominal 

c. Quantitativa Discreta 

d. Quantitativa Contínua 

 

2) E uma pesquisa de números de filhos em uma amostra de casais, qual das variáveis 

seriam indicadas? 

a. Qualitativa Ordinal 

b. Qualitativa Nominal 

c. Quantitativa Discreta 

d. Quantitativa Contínua 

 

 

 

• AULA 12: ESTATÍSTICA – ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados em uma pesquisa, por exemplo, serão organizados em tabelas chamadas, 

tabelas de distribuição de frequências. 

Tome como frequência, a quantidade de vezes que um dado, informação respondida, acontece. 

 



                                                                                                                                
 

 

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS 

 

Frequência Simples (f): número de vezes que um dado foi observado 

Frequência Simples Relativa (fr): é a frequência simples representada como porcentagem 

Frequência Acumulada (F): representa um “empilhamento” da frequência simples 

Frequência Acumulada Relativa (Fr): é a frequência acumulada representada como 

porcentagem. 

1. A tabela a seguir, mostra a nota obtida na prova de matemática dos alunos do 9º ano no 1º 
trimestre de certa escola. 

 

Notas f fr F Fr 

2 3 6% 3 6% 

4 15 30% 18 36% 

6 20 40% 38 76% 

8 12 24% 50 100% 

TOTAL 50 100% - - 

 

1º Obter o total de alunos dessa turma, esse valor será necessário nas frequências 

relativas. 

 

2º Usar a regra de três para calcular as frequências simples relativas 
 

50  100% 
3      x 
 
50x = 3 . 100 
50x = 300 

x = 
300

50
 , x = 6% 

 
 

3º Na Frequência Acumulada, somar a frequência simples da linha com a anterior. 

Na 1ª linha da coluna só tem o 3 como frequência e nenhuma anterior, então é o 3 que vai na 

tabela. 

Na 2ª linha já tem o 15 e o 3 como anterior, então 15+3=18, 18 vai na tabela 

 

4º O mesmo pensamento você deve ter para as Frequências Acumuladas Relativas 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                
 

 
MEDIDAS DE TENÊNCIA CENTRAL 

São medidas que podem resumir o comportamento de um conjunto de dados, servem como 

parâmetros de comparação. 

 
- Média (�̅�): é a soma de todos os valores, dividida pela quantidade total desses valores. Por 
exemplo, média de notas. 
 
- Moda (Mo): Valor que aparece com maior frequência em uma distribuição. 
 
- Mediana (Md): Valor central de uma sequência de dados organizados de forma crescente. 
 
 
Exemplo: 
 
Determine a média, a moda e a mediana dos daos a seguir: 
 
37, 38, 33, 42, 35, 44, 28, 37, 37 
 

𝑥 =
37 + 38 + 33 + 42 + 35 + 44 + 28 + 37 + 37

9
=

331

9
≅ 36,7 

 
Mo = 37, aparece 3 vezes 
 
 28 , 33 , 35 , 37, 37, 37, 38, 42, 44    Md = 37 
 
 
1) Qual o valor de frequência simples relativa de uma pesquisa considerando frequência 
simples 4 em um total 25 dados? 
a. 30% 
b. 16% 
c. 40% 
d. 25% 
 
2) Marque a alternativa correta para o valor de média de tempo, em minutos, de espera em 
uma fila de banco, considerando os dados de amostra: 2, 2, 3, 7, 8 e 12. 
a. 2 
b. 5 
c. 5,66 
d. 10 

 

#ficaadica 

1. 1. Escolha na sua casa um ambiente confortável e tranquilo para estudar. 

2. 2. Faça uma rotina de estudos, separando um momento do dia só para estudar 

3. 3. Evite distrações, desconecte-se! 

4. 4. Tenha tudo que precisa sempre à mão – lápis, caneta, caderno e seus livros. 

5. 5. Anote tudo, principalmente as dúvidas. Quando voltar as aulas, você poderá tirá-las com seu professor. 

 

 


