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CONTEÚDOS 

 

1. Funções de Crescimento  

� Função exponencial de base superior a um.  

Estudo das propriedades analíticas e gráficas da família de 

funções definidas por: �: � �  ��  , � 	  1. 

                      Regras operatórias das funções exponenciais;  

                       Crescimento exponencial.  

�  Função logarítmica de base �, � 	  1. 

       Logaritmo de um número. 

                      Logaritmo de um número;  

                      Função logarítmica;  

                      Regras operatórias de logaritmos;  

                     Comparação de crescimento de funções.  

 

� Função logística.  

                      Propriedades da função logística � � � �  


� � � �� 
 , �

                      Comparação de crescimento de funções.  

        Resolução de equações e inequações no contexto de 

resolução de problemas.  

2. Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de 

funções mais adequado à descrição da situação 
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OBJECTIVOS

Estudo das propriedades analíticas e gráficas da família de 

� � 0 

Resolução de equações e inequações no contexto de 

2. Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de 

 
 

� Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos 
exponenciais sejam bons modelos quer para o observado quer para o 
esperado;  

� Usar as regras das exponenciais e as calculadoras gráficas ou um 
computador para encontrar valores ou gráficos que respondam a 
possíveis mudanças nos parâmetros;  

� Descrever as regularidades e diferenças entre padrões lineares, 
quadráticos, exponenciais, logarítmicos e logísticos; 

� Obter formas equivalentes de expressões exponenciais; 
� Definir o número e (segunda definição) e logaritmo natural; 
� Resolver equações simples usando exponenciais e logaritmos (no 

contexto da resolução de problemas); 
� Resolver, pelo método gráfico, inequações simples usando as funções 

exponenciais, logarítmicas e logísticas (no contexto da resolução de 
problemas);  

� Resolver problemas simples e de aplicação usando diferentes modelos de 
funções de crescimento  
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OBJECTIVOS 

Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos 
exponenciais sejam bons modelos quer para o observado quer para o 

Usar as regras das exponenciais e as calculadoras gráficas ou um 
computador para encontrar valores ou gráficos que respondam a 

 
Descrever as regularidades e diferenças entre padrões lineares, 

garítmicos e logísticos;  
bter formas equivalentes de expressões exponenciais;  

(segunda definição) e logaritmo natural;  
Resolver equações simples usando exponenciais e logaritmos (no 
contexto da resolução de problemas);  

o método gráfico, inequações simples usando as funções 
exponenciais, logarítmicas e logísticas (no contexto da resolução de 

Resolver problemas simples e de aplicação usando diferentes modelos de 


