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ÁLGEBRA I: FUNÇÕES: DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO; FUNÇÕES DEFINIDAS POR FÓRMULAS; 
DOMÍNIO, IMAGEM E CONTRADOMÍNIO; GRÁFICOS; FUNÇÕES INJETORA, SOBREJETORA, 
BIJETORA, CRESCENTE, DECRESCENTE, INVERSA, POLINOMIAL DO 1.º GRAU, QUADRÁTICA, 
MODULAR, EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA. RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES, INEQUAÇÕES E 
SISTEMAS. SEQUÊNCIAS; PROGRESSÕES ARITMÉTICA E GEOMÉTRICA

Muitas vezes nos deparamos com situações que envolvem uma relação entre grandezas. Assim, o valor a ser pago 
na conta de luz depende do consumo medido no período; o tempo de uma viagem de automóvel depende da veloci-
dade no trajeto.

Como, em geral, trabalhamos com funções numéricas, o domínio e a imagem são conjuntos numéricos, e podemos 
definir com mais rigor o que é uma função matemática utilizando a linguagem da teoria dos conjuntos.

Definição: Sejam A e B dois conjuntos não vazios e f uma relação de A em B.
Essa relação f é uma função de A em B quando a cada elemento x do conjunto A está associado um e apenas um 

elemento y do conjunto B.
Notação: f:A→B (lê-se função f de A em B)

Domínio, contradomínio, imagem

O domínio é constituído por todos os valores que podem ser atribuídos à variável independente. Já a imagem da 
função é formada por todos os valores correspondentes da variável dependente.

O conjunto A é denominado domínio da função, indicada por D. O domínio serve para definir em que conjunto 
estamos trabalhando, isto é, os valores possíveis para a variável x.

O conjunto B é denominado contradomínio, CD. 
Cada elemento x do domínio tem um correspondente y no contradomínio. A esse valor de y damos o nome de 

imagem de x pela função f. O conjunto de todos os valores de y que são imagens de valores de x forma o conjunto 
imagem da função, que indicaremos por Im.

Exemplo
Com os conjuntos A={1, 4, 7} e B={1, 4, 6, 7, 8, 9, 12}criamos a função f: A —> B.definida por f(x) = x + 5 que também 

pode ser representada por y = x + 5. A representação, utilizando conjuntos, desta função, é:

No nosso exemplo, o domínio é D = {1, 4, 7}, o contradomínio é = {1, 4, 6, 7, 8, 9, 12} e o conjunto imagem é Im = 
{6, 9, 12}

Representação gráfica
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Injetora: Quando para ela elementos distintos do 
domínio apresentam imagens também distintas no con-
tradomínio.

Reconhecemos, graficamente, uma função injetora 
quando, uma reta horizontal, qualquer que seja intercep-
tar o gráfico da função, uma única vez.

 f(x) é injetora                                 g(x) não é injetora 
                (interceptou o gráfico mais de uma vez)

Sobrejetora: Quando todos os elementos do con-
tradomínio forem imagens de pelo menos um elemento 
do domínio.

Reconhecemos, graficamente, uma função sobreje-
tora quando, qualquer que seja a reta horizontal que in-
terceptar o eixo no contradomínio, interceptar, também, 
pelo menos uma vez o gráfico da função.

 f(x) é sobrejetora            g(x) não é sobrejetora 
           (não interceptou o gráfico)

Bijetora: Quando apresentar as características de 
função injetora e ao mesmo tempo, de sobrejetora, ou 
seja, elementos distintos têm sempre imagens distintas 
e todos os elementos do contradomínio são imagens de 
pelo menos um elemento do domínio.

Função Crescente  a > 0

Função Decrescente a < 0
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Função Inversa
Se representa por f-1, em que os objetos são as ima-

gens dadas por f.
Seja f a função definida por y = 3x - 5, a expressão 

que define f-1 determina-se resolvendo a equação y = 3x 
- 5 em ordem a x:

y = 3x - 5 <=> 3x = y + 5 <=> x = (y + 5)/3

logo vem: !!! ! =
! + 5
3 !

Conceito função do 1º grau

A função do 1° grau relacionará os valores numéricos 
obtidos de expressões algébricas do tipo (ax + b), consti-
tuindo, assim, a função f(x) = ax + b.

Note que para definir a função do 1° grau, basta ha-
ver uma expressão algébrica do 1° grau. Como dito an-
teriormente, o objetivo da função é relacionar para cada 
valor de x um valor para o f(x). Vejamos um exemplo para 
a função f(x)= x – 2.

x = 1, temos que f(1) = 1 – 2 = –1
x = 4, temos que f(4) = 4 – 2 = 2

Note que os valores numéricos mudam conforme 
o valor de x é alterado, sendo assim obtemos diversos 
pares ordenados, constituídos da seguinte maneira: (x, 
f(x)). Veja que para cada coordenada x, iremos obter uma 
coordenada f(x). Isso auxilia na construção de gráficos 
das funções. 

Portanto, para que o estudo das funções do 1° grau 
seja realizado com sucesso, compreenda bem a constru-
ção de um gráfico e a manipulação algébrica das incóg-
nitas e dos coeficientes.

Estudo dos Sinais

Definimos função como relação entre duas grande-
zas representadas por x e y. No caso de uma função do 
1º grau, sua lei de formação possui a seguinte caracte-
rística: y = ax + b ou f(x) = ax + b, onde os coeficien-
tes a e b pertencem aos reais e diferem de zero. 

Esse modelo de função possui como representação 
gráfica a figura de uma reta, portanto, as relações entre 
os valores do domínio e da imagem crescem ou decres-
cem de acordo com o valor do coeficiente a. Se o coefi-
ciente possui sinal positivo, a função é crescente, e caso 
ele tenha sinal negativo, a função é decrescente.

Função Crescente – a > 0

Função Decrescente – a < 0

Raiz da função

Calcular o valor da raiz da função é determinar o va-
lor em que a reta cruza o eixo x, para isso consideremos 
o valor de y igual a zero, pois no momento em que a reta 
intersecta o eixo x, y = 0. Observe a representação gráfica 
a seguir:
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Podemos estabelecer uma formação geral para o cál-
culo da raiz de uma função do 1º grau, basta criar uma 
generalização com base na própria lei de formação da 
função, considerando y = 0 e isolando o valor de x (raiz 
da função). Veja:

y = ax + b
y = 0
ax + b = 0
ax = –b
x = –b/a

Portanto, para calcularmos a raiz de uma função do 
1º grau, basta utilizar a expressão x = –b/a.

Função Quadrática
Em geral, uma função quadrática ou polinomial do 

segundo grau tem a seguinte forma:
f(x)=ax²+bx+c, onde a≠0
É essencial que apareça ax² para ser uma função qua-

drática e deve ser o maior termo.

Considerações
Concavidade

A concavidade da parábola é para cima se a>0 e para 
baixo se a<0

Relação do ∆= !! − 4!"! na função

Quando ∆> 0!, a parábola y=ax²+bx+c intercepta o 
eixo x em dois pontos distintos, (x1,0) e (x2,0), onde x1 e x2 
são raízes da equação ax²+bx+c=0

Quando ∆= 0!, a parábola y=ax²+bx+c é tangente 
ao eixo x, no ponto –

!
2! , 0 .!

Repare que, quando tivermos o discriminante , as 
duas raízes da equação ax²+bx+c=0 são iguais a −

!
2!! .

Raízes

! =
−!± !! − !"#

!"  
 

!! =
−!+ !! − !"#

!"  
 

!! =
−!− !! − !"#

!"  
!

Se, a parábola y=ax²+bx+c não intercepta o eixo.

Vértices e Estudo do Sinal
Quando a > 0, a parábola tem concavidade voltada 

para cima e um ponto de mínimo V; quando a < 0, a pa-
rábola tem concavidade voltada para baixo e um ponto 
de máximo V.

Em qualquer caso, as coordenadas de V são 

. Veja os gráficos:

Imagem
O conjunto-imagem Im da função y = ax2 + bx + c,  a 

0, é o conjunto dos valores que y pode assumir. Há 
duas possibilidades:

1ª - quando a > 0,
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