
Módulo de 

Representante do grupo 500, 
Ana Maria Vieira 

CONTEÚDOS 

 

1. Estudo, usando a calculadora gráfica ou o computador, de 

propriedades simples das seguintes famílias de funções elementares, 

estudando o efeito da variação de um parâmetro (e apenas um 

parâmetro de cada vez): 

• Funções lineares: a x +b; 

• Funções polinomiais do 2º e 3º grau; 

• Funções trigonométricas (seno e cosseno): a sen (b x +c), a 

cos (b x +c); 

• Função logarítmica (de base superior a 1); 

• Função exponencial (de base superior a 1); 

• Função logística: a/( 1 + b * d^(-x)) com d superior a 1.

2. Discussão, a partir das propriedades estudadas, de qual dos modelos 

de funções estudados parece ser mais adequado para descrever as 

variáveis descritas por tabelas de valores dados. 

3. Usando a regressão determinar, com recurso a calculadoras gráficas 

ou computadores, modelos de funções a partir de tabelas de valores.

4. Resolver problemas usando modelos de funções. 
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Módulo de Matemática – B3 – Modelos de Funções 

 

OBJECTIVOS

1. Estudo, usando a calculadora gráfica ou o computador, de 

propriedades simples das seguintes famílias de funções elementares, 

(e apenas um 

Funções trigonométricas (seno e cosseno): a sen (b x +c), a 

x)) com d superior a 1. 

2. Discussão, a partir das propriedades estudadas, de qual dos modelos 

parece ser mais adequado para descrever as 

3. Usando a regressão determinar, com recurso a calculadoras gráficas 

modelos de funções a partir de tabelas de valores. 

 
 

 

• Determinar, usando a calculadora gráfica 

de famílias de funções elementares; 

• Determinar, a partir das propriedades das funções, quais os modelos de funções 

que melhor se adequam a tabelas de valores dadas;

• Obter modelos de regressão, usando calculadoras gráfi

partir de tabelas de valores; 

• Usar modelos de funções para explicar e prever propriedades das situações a que se 

tentam aplicar os modelos. 
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