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INTRODUÇÃO
Este plano de ação tem como objetivo reconhecer uma função afim, calcular seu valor,
calcular o zero da função, reconhecer e modelar problemas que envolvam funções afins.
Serão utilizadas as ferramentas e atividades disponibilizadas no cd do professor e livro
do aluno.
Serão necessárias 01 (duas) aulas de 04 (quatro) tempos, onde ao final teremos uma
avaliação do aprendizado.
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DESENVOLVIMENTO
Atividade 1
 Habilidade Relacionada: reconhecer função afim


Pré – Requisito: estudo das funções parte 1 e parte 2



Recursos utilizados: Livro de aluno, lousa, data-show



Tempo de duração: 60 minutos



Organização da turma: individual



Objetivo: Fazer com que o aluno saiba identificar uma função afim

 Metodologia:
Atividade inicial
Acessar a página http://www.uff.br/cdme/afim/afim-html/info-br.html, para dar-se o
ponta pé inicial na fala das funções afins

Seção 1
Conceituar função afim:
“ Toda função do tipo f ( x)  ax  b , onde a e b  e a  0 , é chamada de função
afim ou função polinomial do 1° grau.
Fazer uso do aplicativo disponível em http://www.uff.br/cdme/afim/afimhtml/AP5.html, para uma melhor relação entre as grandezas e suas dependências.
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Exercícios – Atividade 1 – p.107 – livro do aluno
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Atividade 2
 Habilidade Relacionada: Modelar e encontrar valores da função afim, zero ou raiz
da função, função linear


Pré – Requisito: atividade 1 do plano de aula



Recursos utilizados: Livro de aluno, lousa, data-show, folha de atividades



Tempo de duração: 140 minutos



Organização da turma: individual



Objetivo: Fazer com que o aluno saiba identificar uma função afim

 Metodologia:
Seção 2
Propor o problema pagando a conta:
“ Depois de realizar uma pesquisa, Sandra resolveu optar por um determinado plano de
uma operadora que cobrava um valor fixo de R$ 10,00 de assinatura e R$ 0,75 por
minuto falado, independente do horário. Se nesse mês Sandra falou 67 minutos, qual
será o valor da conta de Sandra?”
Seção 3
Definição: Zero ou raiz da função é o valor que x terá quando se fizer o y =0
Exemplificar:
y  x3
0  x3
x  3
Exercício – Atividade 4 – P.114 – livro do aluno

Seção 4
Citar que a função linear é um caso particular de função afim, onde , na expressão
geral, b = 0, assim temos:
f ( x)  ax
Exercício – Atividade 6 - P.117 – livro do aluno
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Fazer uso do aplicativo “Gráfico da função afim”, disponível no cd do professor para
uma melhor visualização do comportamento de uma função afim
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Atividade avaliativa

REFERÊNCIAS
 Matemática e suas tecnologias – Módulo 2 – Nova Eja
 http://www.uff.br/cdme/afim/afim-html/info-br.html
 http://www.uff.br/cdme/afim/afim-html/AP5.html
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