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Função Polinomial do 1º grauFunção Polinomial do 1º grau

 Composição de uma função do 1º grau
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O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, 
denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância 
percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa 
R$ 0,80, responda:

A) Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 Km?

B) Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 16,50?

C) Considerando f(x) o valor da corrida e x a distância percorrida
qual a expressão que representa o valor da corrida f(x) em
função da distância percorrida x.  
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A) Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 Km?

B) Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 16,50?

C) Considerando f(x) o valor da corrida e x a distância percorrida qual  
expressão que representa o valor da corrida f(x) em função da 
distância percorrida x.  
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 Função do 1º grau (Afim)  Função do 1º grau (Afim) 

Coeficiente 
Angular

Coeficiente 
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CONHECENDO-SE A PARTE FIXA E A PARTE VARIÁVEL

Um eletricista cobra R$ 80,00 pela visita mais R$ 25,00 por hora trabalhada. 
Qual a função que representa o valor total cobrado por esse eletricista?

 Composição de uma função do 1º grau  Composição de uma função do 1º grau 
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CONHECENDO-SE A PARTE FIXA E A PARTE VARIÁVEL

O Youtube tem um método de ganhar dinheiro com a plataforma que está 
relacionado ao programa Google Adsense. Dessa forma, você gera receita a 
partir das interações com seus conteúdos. Visualizações ou cliques efetivos 
nas propagandas que aparecem durante o vídeos são convertidos em 
dinheiro. Considerando que um Youtuber bastante famoso receba um 
patrocínio fixo mensal de R$ 3.500,00 mais R$ 0,50 por cada visualização da 
propaganda de seu patrocinador. Qual a função que o total recebido pelo 
Youtuber em um mês de trabalho?  

 Composição de uma função do 1º grau  Composição de uma função do 1º grau 
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Dada uma função afim f(x) = ax + b e conhecendo-se: 
f(1) = 7 e f(2) = 9, determinar a lei de formação dessa função.

CONHECENDO-SE DOIS PARES ORDENADOS ( x, y )

 Composição de uma função do 1º grau  Composição de uma função do 1º grau 
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CONHECENDO-SE APENAS O GRÁFICO

 Composição de uma função do 1º grau  Composição de uma função do 1º grau 

Analisando GráficoAnalisando Gráfico

CRESCENTE (a>0) DECRESCENTE (a<0)COMPOSI ÇÃO

2 PARES ORDENADOS

OU

1 PAR ORDENADO + 
“b”

ybaxbaxy 
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Uma barra de ferro com temperatura inicial de -10ºC foi aquecida até 30ºC. 
O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra em função 
do tempo gasto nessa experiência.

Exemplo IExemplo I

Calcule em quanto tempo, após o início 
da experiência, a temperatura da barra 
atingiu 0ºC.

A) 1min
B) 1min e 5s
C) 1min e 10s
D) 1min e 15s
E) 1min e 20s

30) (5,

b
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GABARITO: “D”

Sabemos que toda função do 1º grau é escrita na forma: f(x) = ax + b

No gráfico temos que:

b = - 10

Par  or denado:  (  x ,  y )  
=(  5 ,  30 )

Temos então a função: f(x) = ax + b

Para T(t) = 0ºC

30)10(5a)30,5(

ybxa)y,x(
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Para T(t) = 0ºC

Outra forma de pensarOutra forma de pensar
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Uma barra de ferro com temperatura inicial de -10ºC foi aquecida até 
30ºC. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra 
em função do tempo gasto nessa experiência.

Calcule em quanto tempo, após o 
início da experiência, a temperatura 
da barra atingiu 0ºC.

A) 1min
B) 1min e 5s
C) 1min e 10s
D) 1min e 15s
E) 1min e 20s

Exemplo IExemplo I
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Apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função de sua 
massa a uma temperatura fixa de 0 ºC.

Exemplo IIExemplo II

Baseado nos dados do gráfico, determine:

a) a lei da função apresentada no gráfico;

b) qual é a massa (em gramas) de 30 cm3 
de álcool.
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Exemplo IIExemplo II
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Exemplo IIExemplo II
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Este gráfico representa a posição (em quilômetros) de um carro em função 
do tempo (em horas).

Exemplo IIIExemplo III

a) Qual é a função horária do 
movimento correspondente ao 
gráfico?

b) Qual será a posição do carro em 
relação à origem quatro horas 
após o início do movimento?

c) Após quanto tempo o carro 
estará na posição 250 km?
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Exemplo IIIExemplo III
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Exemplo IIIExemplo III
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Exemplo IIIExemplo III

a) Qual é a função horária do movimento correspondente ao gráfico?

b) Qual será a posição do carro em relação à origem quatro horas após o 
início do movimento?

c) Após quanto tempo o carro estará na posição 250 km?
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(Enem) No comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de 
um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as 
vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua 
comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico 
expressa o valor total de seu salário, em reais, em função do total de vendas 
realizadas, também em reais.

Qual o valor percentual da sua 
comissão?

A) 2,0%
B) 5,0%
C) 16,7%
D) 27,7%
E) 50,0%
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SoluçãoSolução
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1. Uma indústria automobilística está 
testando um novo modelo de carro. 
Cinquenta litros de combustível são 
colocados no tanque desse carro, que 
é dirigido em uma pista de testes até 
que todo o combustível tenha sido 
consumido. O segmento de reta no 
gráfico mostra o resultado desse teste, 
no qual a quantidade de combustível 
no tanque é indicada no eixo y 
(vertical), e a distância percorrida pelo 
automóvel é indicada no eixo x 
(horizontal).

A expressão algébrica que relaciona a 
quantidade de combustível no tanque e a 
distância percorrida pelo automóvel é



A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque 
e a distância percorrida pelo automóvel é
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Função Polinomial do 1º grauFunção Polinomial do 1º grau

 Problemas envolvendo função do 1º Grau
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