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Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudo pretende investigar o modo como os alunos identificam as expressões 

algébricas das funções quadráticas e resolvem inequações do 2º grau. O trabalho foi 

desenvolvido através de uma experiência de ensino e do contato direto da autora com a turma 

do 10º ano envolvida no estudo. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo seguiu uma abordagem 

qualitativa, baseada em estudos de caso. O estudo foi realizado em quatro grupos de alunos, 

onde foram aplicadas sete tarefas de investigação e exploração. 

A recolha de dados foi obtida por observação de aulas, resoluções de tarefas de 

investigação e relatórios escritos produzidos pelos alunos. 

Os resultados obtidos mostram que os alunos revelam diversas dificuldades na 

interpretação e compreensão dos enunciados dos problemas das funções quadráticas e na 

resolução de inequações do 2º grau, bem como no processo de passar uma função quadrática 

da forma 0,2  acbxaxy , para a forma   0,
2

 akhxay . 

Também permitem concluir que os alunos sabem identificar as propriedades da função 

quadrática e da resolução de inequações do 2º grau. 

A realização de tarefas de investigação, por parte dos alunos, possibilitou a utilização 

de vários processos caraterísticos da atividade matemática. Na resolução de problemas, 

utilizaram processos algébricos e processos gráficos quando a tarefa o proporcionava. Os 
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processos matemáticos utilizados durante o trabalho investigativo foram influenciados pela 

natureza da tarefa, pelo conhecimento adquirido, pela experiência prévia e pela competência 

em usar a calculadora gráfica. 

 

 

 

Palavras-chave: Funções quadráticas, Inequações do 2º Grau, Resolução de 

problemas, Tarefas de exploração e investigação. 
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Abstract 

 

 

 

 

 

 

In this study we try to analyze on how the resolution of exploratory and research tasks, 

using a graphic calculator, helps in the learning of quadratic functions and, mainly, in the 

resolution of 2nd degree inequations. The work was developed through a teaching experience 

and from the author self-experience while teaching a 10º year class. 

The methodology used to develop is study took a qualitative approach, based on case 

studies. The study was done on four groups of students by applying seven research and 

exploration tasks. 

The data collection was done by observing classes, and by the resolution of research 

tasks and reports written by the students. 

The achieved results show that the students reveal several difficulties in interpretation 

and understanding of problems involving quadratic functions, and in the 2
nd

 degree 

inequations solving. The transformation of a quadratic function in the form 

0,2  acbxaxy  to   0,
2

 akhxay , is also difficult to students. 

It can also be concluded that the students can identify the quadratic function properties 

and 2
nd

 degree inequation resolution. 

The research tasks done by the students, used several processes commonly used in 

mathematic activities. In problem solving were used algebric and graphic processes, as 

required by the task. The mathematical processes used in this research work were influenced 

by the task nature, and by the acquired knowledge and by the previous experience on the 

graphic calculator usage. 

 

 

Keywords: Quadratic functions, 2
nd

 degree inequations, problem solving, exploration 

and research tasks. 
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Introdução 

Vamos começar por apresentar as razões que motivaram a realização desta 

investigação centrada no ensino das Funções Quadráticas e Resolução de Inequações do 

2ºgrau. Em seguida, descrevemos o problema e as questões a que pretendemos responder. 

Referimos, também, as orientações curriculares atuais para o ensino deste tópico e 

apresentamos, no final, a organização do presente trabalho. 

O tema das funções é um dos mais importantes da Matemática A do Ensino 

Secundário. Os conhecimentos sobre funções são, como refere o programa de Matemática A, 

“indispensáveis para a compreensão do mundo em que vivemos” (Ministério da Educação, 

2001, p. 26). O programa apela ao estudo deste tema numa perspetiva de trabalho intuitivo 

com “funções que relacionam variáveis da vida corrente, da Geometria, da Física, da 

Economia e de outras disciplinas” (Idem, p. 26). Segundo este mesmo programa, o 

desenvolvimento do tópico das funções tem de ser apoiado em tarefas, propostas 

individualmente ou em grupo, “que contemplem a modelação matemática, o trabalho 

experimental e o estudo de situações realistas sobre as quais se coloquem questões 

significativas e se fomente a resolução de problemas não rotineiros” (Idem, p. 2). 

As funções quadráticas encontram-se com frequência ao longo do currículo, 

designadamente em Aritmética, Álgebra, Geometria e Probabilidades.  

Ao longo da minha atividade profissional constatei que, depois do estudo das funções 

quadráticas e das inequações do 2º grau, os alunos têm alguma tendência para resolver 

corretamente as inequações do 2º grau completas, mas quando as inequações são incompletas 

não conseguem fazer um estudo análogo e resolvem-nas como se se tratassem de inequações 

do 1º grau. Constatei, ainda, que muitos alunos sentem dificuldades em compreender o 

significado dos símbolos, os enunciados dos problemas, a linguagem formal própria das 

funções e todas as regras e procedimentos que lhe estão associados. 

De modo a tentar reduzir o aparecimento destas dificuldades, aplicaram-se várias 

tarefas de investigação num grupo de alunos do 10º ano de escolaridade. 
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Com esta investigação esperamos contribuir para o nosso próprio desenvolvimento 

pessoal e profissional e também suscitar reflexões e interrogações por parte de outros 

investigadores e professores. 

De modo a compreender melhor as dificuldades de aprendizagem das funções 

quadráticas e da resolução de inequações do 2º grau, por parte dos alunos, tentaremos 

responder às seguintes questões: 

1. Os alunos conseguem identificar as expressões algébricas das funções quadráticas? 

2. No estudo das funções quadráticas da forma   0,
2

 akhxay , os alunos 

conseguem identificar a influência dos parâmetros a, h e k no gráfico da função? 

3. Como é que os alunos trabalham com as duas formas das expressões algébricas das 

funções quadráticas? 

4. Como interpretam os alunos, os enunciados de problemas que envolvem situações da 

vida real?  

5. De que modo resolvem as inequações do 2º grau? Em particular, como resolvem as 

inequações do 2º grau incompletas? 

 

Esta investigação está organizada em quatro capítulos:  

No primeiro capítulo procedemos ao enquadramento teórico do tema Funções 

Quadráticas e Inequações do 2º grau, ao enquadramento curricular no programa de 

Matemática A do Ensino Secundário e por fim referimos algumas aplicações das funções 

quadráticas na vida real. 

No segundo capítulo caraterizamos a opção metodológica, os participantes e a 

professora/investigadora, descrevem-se o plano de ação e os instrumentos de recolha de dados 

e respetivos procedimentos de análise.  

No terceiro capítulo apresentamos e descrevemos as tarefas aplicadas, a planificação 

de cada uma delas e a implementação das tarefas no contexto de sala de aula.  

No quarto e último capítulo apresentam-se as conclusões deste estudo, procurando 

responder às questões de investigação. Neste capítulo, inclui-se uma reflexão pessoal da 

professora/investigadora e, a terminar referem-se algumas limitações, recomendações e 

implicações para o futuro. 

Além da bibliografia, são incluídos anexos que entendemos complementar o texto 

elaborado. 
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Função quadrática e inequações do 2º Grau 

 

 

I.1. Enquadramento teórico 

I.2. Enquadramento curricular 

I.3. Aplicações na vida real 
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Capítulo I – Função quadrática e inequações do 2ºGrau  

Neste capítulo efetuamos o enquadramento teórico do tema em duas vertentes: 

histórica e curricular. Na primeira parte realçamos as origens do estudo das Funções, a sua 

evolução ao longo dos tempos e as várias definições que foram aparecendo. 

Na segunda parte fazemos um enquadramento curricular do tópico Funções 

Quadráticas e Inequações do 2º grau no Programa de Matemática para o Ensino Secundário, 

homologado em 2001 (Ministério da Educação (2004), Programa de Matemática A). 

I.1. Enquadramento teórico 

I.1.1. Origens 

O conceito de função foi-se desenvolvendo ao longo da história, isto é, precisou-se de 

vários séculos para que desde as primeiras noções intuitivas, chegássemos ao complexo 

estudo das funções, presente nos nossos dias. A noção de função surgiu da necessidade do 

homem fazer associações entre vários objetos. Os pastores, para contarem as ovelhas do 

rebanho, e não tendo a noção de contagem, associavam cada ovelha a uma pedra e assim, 

podiam nos dias seguintes confirmar se o número de ovelhas continuava o mesmo. 

Os babilónios em 2000 anos a.C. tinham já uma ideia da noção de função, através da 

construção de tábuas de argilas onde a cada valor da primeira coluna associavam o valor da 

segunda: tábuas de quadrados, de cubos e de raízes quadradas utilizadas por eles na 

Antiguidade, principalmente na astronomia.  

Mais tarde, os Pitagóricos (579-590 a.C.) estabeleceram relações entre algumas 

grandezas físicas, por exemplo, entre “alturas dos sons e comprimentos das cordas vibrantes”.  
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O matemático Ptolomeu (90-168 d.C.), na sua obra “Almagesto”, refere tabelas que 

relacionam os comprimentos de cordas de um círculo conhecido o seu raio. 

 

 

Figura 1: Almagesto 

Nicolas Oresme (1323-1382), bispo francês, utilizou segmentos de reta para 

representar “tudo o que varia”. Num dos seus livros aparece a representação da velocidade de 

um móvel ao longo do tempo, considerando para o efeito um segmento horizontal e 

representando a velocidade em cada instante pelo comprimento de um segmento 

perpendicular. 

Leibniz (1646 – 1716), usou, em 1673, pela primeira vez o termo função no seu 

manuscrito Latino “Methodus tangentium inversa, seu de fuctionibus”. Leibniz usa o termo 

para designar e dependência de uma curva de quantidades geométricas como as sub tangentes 

e as sub normais. Introduziu a terminologia de “constante”, “variável” e “parâmetro”. 

A utilização de eixos cartesianos para a representação de uma função (sistema de 

coordenadas no plano), só veio a aparecer no século XVII, com o filósofo e matemático 

francês René Descartes, que permitiu representar graficamente as relações entre duas 

variáveis. 

Neste século, surgiram outros contributos para o desenvolvimento da noção da função, 

na procura das leis dos movimentos, das quais destacamos: Keppler (1571 – 1630) com a 

descoberta das leis sobre as trajetórias planetárias e Galileu (1564 – 1642) com o estudo da 

queda dos corpos e a relação entre espaço e tempo. 

 

http://www.grupoescolar.com/pesquisa/a-historia-das-funcoes.html
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/a-historia-das-funcoes.html
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A definição de função surge pela 1ª vez com Leonard Euler (1707 – 1783) matemático 

suíço que escreveu: 

“Se x denota uma quantidade variável, então todas as quantidades que 

dependem de x ou são determinadas por ele são chamadas suas funções”. 

Euler é o matemático que utiliza pela primeira vez a notação f(x), para designar uma 

função que depende da variável x. 

Johann Bernoulli (1667-1748) experimentou várias notações como X, ξ e finalmente 

x para uma função de x. Em 1718, Bernoulli definiu função da seguinte maneira: 

“Chamamos Função de uma grandeza variável, uma quantidade composta de 

qualquer maneira desta grandeza variável e de constantes”. 

Para Bernoulli, cada função poderia ser representada por uma única expressão 

analítica, podendo-se observar na definição acima o conceito de função como combinação de 

símbolos algébricos.  

Outras aplicações importantes do conceito de função também são devido aos trabalhos 

de D´Alembert, Fourier, Dirichelet, Cauchy, Rieman e Weierstras.  

Ao longo do tempo a definição de função foi aperfeiçoada, de acordo com a 

curiosidade e necessidade de alguns estudiosos em estabelecer uma definição mais precisa e 

rigorosa. A definição que atualmente é usada no Ensino Secundário é: 

Chama-se função ou aplicação f a uma correspondência entre um conjunto A e 

um conjunto B, que a cada elemento x do primeiro conjunto faz corresponder 

um e um só elemento f (x) do segundo conjunto (Neves, 2005). Representa-se 

simbolicamente do seguinte modo: 

  :onde ,

:

yxfx

BAf




 

x é o objeto; f(x) = y é a imagem; 

a variável y depende da variável x;  

y é a variável dependente; e x é a variável independente.  

Ao conjunto A, o conjunto dos objetos, chama-se domínio da função e representa-se 

por D  ou fD . 

Ao conjunto B chama-se conjunto de chegada da função.  

Ao conjunto das imagens chama-se contradomínio da função e representa-se por fD

ou fIm . O contradomínio de uma função pode não coincidir com o seu conjunto de chegada.  
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Seja f uma função real de variável real, o gráfico de f é o conjunto 

   
fDxxfxG  :, . 

A representação gráfica de G é constituída pelos pontos do plano cartesiano que 

representam os pares (x,f(x)) com x Df. É usual designar a representação gráfica do gráfico 

de f, simplesmente por gráfico de f. 

As funções podem ser representadas de diversas formas, entre as mais usadas podemos 

referir: 

 Funções representadas por Diagrama, 

 Funções representadas por Tabelas, 

 Funções representadas por Gráficos, 

 Funções representadas por uma Expressão Algébrica. 

 

 
Figura 2: Exemplo de representação de uma função através de um Diagrama 

 
Figura 3: Exemplo de representação de uma função por uma Tabela 

 
Figura 4: Exemplo de representação de uma função através de um Gráfico 

http://modulos.math.ist.utl.pt/html/funcdeprop2.shtml
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  12  xxg  
Figura 5: Exemplo de representação de uma função definida por uma Expressão Algébrica 

Antes de fazermos referência às equações do 2º grau, vamos definir o que é uma 

equação. Assim, uma equação é uma igualdade entre duas expressões algébricas, onde figura 

pelo menos uma incógnita. Uma equação diz-se do 1º grau quando é da forma 0bax , 

com 0a  e do 2º grau quando é da forma 02  cbxax , com a, b e c constantes e 0a . 

Os babilônios há 4000 anos, já resolviam problemas com a equação do 2º grau. 

Há registos de problemas envolvendo equações quadráticas com três termos, deixados pelos 

babilônios há, aproximadamente, 4000 anos. Esses estudos demonstram uma grande 

flexibilidade existente na Álgebra desenvolvida entre eles e, além disso, outros povos também 

contribuíram com esta parte da Álgebra até que se chegasse à representação atual de uma 

equação quadrática ax² + bx + c = 0, com a não nulo. 

As equações do 2º grau são resolvidas recorrendo à Fórmula de Bháskara, que é dada 

por 
a

acbb
x

2

42 
 . O nome da Fórmula de Bháskara foi dado em homenagem ao 

matemático Bhaskara Akaria, considerado o mais importante matemático indiano do século 

XII. 

A seguir vamos mostrar como se obtém a fórmula de Bháskara. Consideremos a 

equação do 2º grau 02  cbxax . 

Vamos começar por pôr o coeficiente a em evidência em todos os termos da equação, 

em seguida vamos transformar o que está dentro de parêntesis no caso notável “o quadrado do 

binómio”. Por fim, vamos resolver a equação em ordem a x. 

a

acbb
x

a

acb

a

b
x

a

acb

a

b
x

a

acb

a

b
x

a

acb

a

b
x

a

c

a

b

a

b
x

a

b
x

a

c

a

b

a

b
x

a

b
xa

a

c
x

a

b
xa

cbxax

2

4

2

4

2

4

4

24

4

2

0
4

4

2
0

44

0
44

0

0

22

2

2

2

22

2

22

2

2

2

2
2

2

2

2

2
22

2






























 









































 

http://www.infoescola.com/matematica/formula-de-bhaskara/
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Essa organização de símbolos, que simplifica o estudo das funções quadráticas, é 

recente se for comparada com a idade da Álgebra. Foi no século XVII que Descartes utilizou 

as letras a, b e c para representar quantidades conhecidas e as letras do final do alfabeto, x, y e 

z, para representar as incógnitas.  

As inequações são desigualdades entre duas expressões algébricas. Os sinais de 

desigualdade são: , , < e >. 

As inequações do 1º grau são, por exemplo, do tipo 0,0  abax , e as 

inequações do 2º grau são, por exemplo, do tipo 02  cbxax , com a, b e c constantes e 

0a . 

A resolução de inequações do 2º grau apareceu de maneira natural em várias situações 

dentro do contexto matemático, assim como no próprio dia a dia.  
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I.1.2 Definição 

Chama-se função quadrática, ou função polinomial do 2º grau, a qualquer função f real 

de variável real dada por uma lei da forma f(x) = ax
2
 + bx + c, onde a, b e c são números reais 

e 0a . A função quadrática pode apresentar os seguintes casos particulares, conforme os 

valores de b e c, que são os seguintes: 

 Se 0b  e 0c  obtemos uma função do tipo   caxxf  2 ; 

 Se 0c  e 0b  obtemos uma função do tipo   bxaxxf  2 ; 

 Se 0c  e 0b  obtemos uma função do tipo   2axxf  . 

 

Vejamos alguns exemplos de funções quadráticas: 

1. f(x) = 3x
2
 - 4x + 1, onde a = 3, b = - 4 e c = 1  

2. f(x) = x
2
 -1, onde a = 1, b = 0 e c = -1  

3. f(x) = 2x
2
 + 3x + 5, onde a = 2, b = 3 e c = 5  

4. f(x) = - x
2
 + 8x, onde a = -1, b = 8 e c = 0  

5. f(x) = -4x
2
, onde a = - 4, b = 0 e c = 0  

O gráfico de uma função polinomial do 2º grau, f(x) = ax
2
 + bx + c, com a 0, é uma 

curva chamada parábola. 

 

 

 

 

Figura 6: Gráfico de uma função quadrática: Parábola 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FYmQ0lmdQnufvM&tbnid=N_cPeWuMEwZBBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brasilescola.com/matematica/grafico-funcao.htm&ei=1GlZUqqaOcec0AXDyoHwDA&bvm=bv.53899372,d.ZG4&psig=AFQjCNEp7SkFY5oF6hDYunPlDH2mCaXzIg&ust=1381677620046038
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Ao construir o gráfico de uma função quadrática f(x) = ax
2
 + bx + c, tem-se sempre 

que: 

 se a > 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima e a função quadrática tem 

um mínimo, que é o vértice da parábola; 

 se a < 0, a parábola tem a concavidade voltada para baixo e a função quadrática tem 

um máximo, que é o vértice da parábola. 

Numa função quadrática da forma   0,
2

 akhxay  o vértice é o ponto de 

coordenadas V=  kh, . Quando a função quadrática é da forma 0,2  acbxxay  é 

necessário transformá-la na expressão anterior de modo a determinar o vértice. Assim, 

 

a

acb

a

b
xay

c
a

b

a

b
x

a

b
xay

cx
a

b
xay

cbxxay

4

4
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44
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2
2

2
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Deste modo, podemos dizer que o vértice é o ponto de coordenadas 








 


a

acb

a

b

4

4
,

2

2

. A acb 42   chamamos binómio discriminante e designamos por  . 

Logo, o vértice de uma função quadrática da forma 0,2  acbxxay  é o ponto 








 


aa

b

4
,

2
. 

A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o 

acb 42  , a saber: 

 Quando   é positivo, há duas raízes reais e distintas;  

 Quando   é zero, há só uma raiz real (uma raiz de multiplicidade dois);  

 Quando  é negativo, não há raiz real. 

 

Chama-se zeros ou raízes da função polinomial do 2º grau f(x) = ax
2
 + bx + c , 0a , 

aos números reais x tais que f(x) = 0. 
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Então as raízes da função f(x) = ax
2
 + bx + c são as soluções da equação do 2º grau 

ax
2
 + bx + c = 0, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bháskara, já referida 

anteriormente: 
a

acbb
x

2

42 
 . 

 

I.2. Enquadramento curricular 

I.2.1. O programa de Matemática A do Ensino Secundário 

De acordo com o Programa de Matemática para o Ensino Secundário (Matemática A), 

o estudo de funções é um tema central a abordar ao longo dos três anos deste ciclo de estudos. 

Os conhecimentos sobre funções são, como refere o programa de Matemática A, 

“indispensáveis para a compreensão do mundo em que vivemos ” (Ministério da Educação, 

2001, p. 26). No estudo das funções deve-se relacionar os aspetos gráficos com os analíticos e 

relacionar as funções com problemas da vida real, de Geometria, de Física, de Economia e de 

outras disciplinas que sejam do interesse dos alunos e do seu percurso escolar. 

Segundo este mesmo programa, as tarefas selecionadas pelo professor devem 

contribuir para: 

 O desenvolvimento do seu pensamento científico; 

 O desenvolvimento da comunicação matemática; 

 O conhecimento da história da Matemática; 

 O desenvolvimento da lógica, do raciocínio matemático. 

 

Além disso, devem promover a resolução de problemas, de tarefas exploratórias e 

investigativas, e, ainda, promover o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

As funções encontram-se com frequência ao longo do currículo, designadamente nos 

temas de Aritmética, Álgebra, Geometria e Probabilidades.  

O programa de Matemática A esta organizado por grandes temas durante os três anos 

de aplicação. Ao longo dos três anos do Ensino Secundário, os estudantes abordarão os 

seguintes temas: Números e Geometria, incluindo vetores e trigonometria; Funções Reais e 

Análise Infinitesimal; Estatística e Probabilidades. (Ministério da Educação, 2001, p. 1). 
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As Finalidades do ensino da matemática no Ensino Secundário são apresentadas da 

seguinte forma (Ministérios da Educação, 2001, p. 3): 

 “Desenvolver a capacidade de usar a Matemática como instrumento de interpretação e 

intervenção no real; 

 Desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas, de comunicar, assim 

como a memória, o rigor, o espírito crítico e a criatividade; 

 Promover o aprofundamento de uma cultura científica, técnica e humanística que 

constitua suporte cognitivo e metodológico tanto para o prosseguimento de estudos 

como para a inserção na vida ativa; 

 Contribuir para uma atitude positiva face à Ciência; 

 Promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia 

e solidariedade; 

 Contribuir para o desenvolvimento da existência de uma consciência crítica e 

interventiva em áreas como o ambiente, a saúde e a economia entre outras, formando 

para uma cidadania ativa e participativa”. 

 

Como já referido atrás, o programa de Matemática A está dividido em três grandes 

temas. No entanto, subjacentes a estes três grandes temas estão os temas transversais que 

“assumem importância significativa tanto técnicas específicas como estratégias que, 

constituindo uma base de apoio que os estudantes utilizam na sua atividade matemática 

independentemente do tema, atravessam o programa de forma transversal” (Ministério da 

Educação, 2001, p.7). 

 

Esses temas transversais são:  

 Comunicação Matemática; 

 Aplicações e Modelação Matemática: 

 História da Matemática; 

 Lógica e Raciocínio Matemático; 

 Resolução de Problemas e Atividades Investigativas; 

 Tecnologia e Matemática. 

No 10º ano, a lecionação dos temas é feita do seguinte modo: o primeiro a ser tratado 

(1º período) é Geometria no Plano e no Espaço, o 2º tema (2º período) é Funções e 
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Gráficos, onde se inclui o estudo das Funções Quadráticas. Por fim, no 3º período é lecionado 

o tema Estatística. 

No 1º período, antes de se iniciar o tema de Geometria é lecionado o Módulo Inicial 

que tem como objetivo rever conteúdos do 3º Ciclo essenciais para a aplicação do programa 

de Matemática A. 

No desenvolvimento e aplicação do programa de Matemática A, o professor tem um 

papel de extrema importância, pois, tal como é salientado no Programa: 

“Cabe ao professor ser simultaneamente dinamizador e regulador do processo de 

ensino-aprendizagem, criando situações motivadoras e adotando uma estratégia que 

implique o estudante na sua aprendizagem e desenvolva a sua iniciativa. 

Em particular deve ser fomentado o trabalho de grupo e o trabalho de pares de 

estudantes. A valorização da vertente formativa da disciplina, só pode ser alcançada 

fomentando uma atitude positiva do estudante face à Matemática” (Ministério da 

Educação, 2001, p.13). 

Deste modo, a aplicação das diversas tarefas neste estudo teve em conta as orientações 

do programa.  

I.2.2. O tópico função quadrática e inequações do 2º grau 

No Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al, 2007), no 9º ano de 

escolaridade, os alunos já fazem o estudo das funções quadráticas do tipo   0,2  aaxxf , 

qual o tipo de gráfico, sua representação e como se chama. 

No estudo que aqui apresentamos, nem todos os alunos realizaram o 3º Ciclo com o 

novo Programa de Matemática. Assim, partimos do princípio que no 3º Ciclo realizaram 

apenas o estudo da Função Linear e da Função Afim. 

O estudo do tema de Funções no programa de Matemática A no Ensino Secundário 

abrange os três anos de escolaridade, e este tema está distribuído da seguinte forma: 
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10º ano 11º ano 12º ano 

Funções e Gráficos. 

Funções polinomiais. 

Função módulo. 

 Função, gráfico e 

representação gráfica; 

 Estudo intuitivo de 

propriedades da: 

– função quadrática; 

– função módulo. 

 Funções polinomiais 

(graus 3 e 4); 

 Decomposição de 

polinómios em fatores. 

Funções racionais e com 

radicais. Taxa de variação e 

derivada. 

 Problemas envolvendo; 

 Funções ou taxa de variação; 

 Propriedades das funções do 

tipo f(x) = (a + b)/(cx + d); 

 Aproximação experimental 

da noção de limite; 

 Taxa de variação e derivadas 

em casos simples; 

 Operações com funções; 

 Composição e inversão de 

funções. 

Funções exponenciais e 

logarítmicas. Limites e 

Continuidade. Conceito de 

Derivada e Aplicações. 

 Teoria de limites; 

 Cálculo diferencial; 

 Problemas de otimização. 

Temas Transversais 

 Comunicação Matemática; 

 Aplicações e Modelação Matemática; 

 História da Matemática. 

 Lógica e Raciocínio Matemático; 

 Resolução de Problemas e Atividades 

Investigativas; 

 Tecnologia e Matemática. 

Quadro 1: Quadro adaptado do Resumo da Distribuição dos temas em cada ano no Ensino Secundário 

(Ministério da Educação; 2001, p.10) 

No início da unidade de Funções e Gráficos, começa-se por fazer o estudo das 

propriedades das funções, graficamente. 

Em seguida, faz-se o estudo da função afim, da função módulo, da função definida por 

ramos, das transformações das funções, da função quadrática e das funções polinomiais de 

grau 3 ou 4. 

O estudo das equações e inequações é feito de modo analítico e gráfico e muitas vezes 

associado a problemas da vida real. A resolução de equações do 2º grau já foi lecionada no 3º 

Ciclo do Ensino Básico, as incompletas do tipo 02 bxax , 02 cax  e 02 ax , no 8º ano 
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de escolaridade e as completas do tipo 02  cbxax , no 9º ano. No 10º ano, apenas se faz a 

revisão da sua resolução e a aplicação a problemas. 

A resolução de inequações do 2º grau é um conteúdo específico do 10º ano, que é 

extremamente importante para a resolução de inequações de grau 3 ou 4 e para o estudo das 

funções nos anos letivos seguintes. O seu estudo é realizado com a aplicação de tarefas em 

grupo onde a utilização da calculadora gráfica é essencial. Nestas tarefas os alunos têm de 

formular conjeturas e tirar conclusões. O objetivo é que no fim sejam capazes de identificar e 

resolver inequações do 2º grau e aplicá-las a problemas da vida real. 

Na tabela da página seguinte apresentamos a planificação da unidade de Funções do 

10º ano de escolaridade. 
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Desenvolvimento Indicações Metodológicas 

Função, gráfico (gráfico cartesiano de uma 

função em referencial ortogonal) e representação 

gráfica. 

Para todos os tipos de funções devem ser dados exemplos a partir de questões concretas (tanto 

de outras disciplinas que os estudantes frequentem — Física, Química, Economia, etc. — como 

de situações reais — por exemplo de recortes de jornais). Particular importância deverá ser dada 

a situações problemáticas, situações de modelação matemática e a exemplos de Geometria, 

devendo retomar-se alguns exemplos estudados no tema anterior. 

Estudo intuitivo de propriedades das funções e 

dos seus gráficos, tanto a partir de um gráfico 

particular como usando calculadora gráfica, para 

as seguintes classes de funções: 

i) funções quadráticas; 

ii) função módulo; e recorrendo a: 

As propriedades sugeridas são: domínio, contradomínio, pontos notáveis (interseção com os 

eixos coordenados), monotonia, continuidade, extremos (relativos e absolutos), simetrias em 

relação ao eixo dos YY e à origem, limites nos ramos infinitos. Os estudantes devem determinar 

pontos notáveis e extremos tanto de forma exata como de forma aproximada (com uma 

aproximação definida a priori) a partir do gráfico traçado na calculadora gráfica ou computador. 

a) análise dos efeitos das mudanças de 

parâmetros nos gráficos das famílias de funções 

dessas classes (considerando apenas a variação 

de um parâmetro de cada vez); 

b) transformações simples de funções: dada a 

função, esboçar o gráfico das funções definidas 

por   axfy  ,  axfy  ,  xfay , 

 xafy  e  xfy , com a positivo ou 

negativo, descrevendo o resultado com recurso à 

No estudo das famílias de funções os estudantes podem realizar pequenas investigações. 

O estudo das transformações simples de funções deve ser feito tanto usando papel e lápis como 

calculadora gráfica ou computador; a função f tanto pode ser dada a partir de um gráfico como a 

partir de uma expressão analítica. 
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linguagem das transformações geométricas. No 

estudo das famílias de funções os estudantes 

podem realizar pequenas investigações. 

O estudo das transformações simples de funções 

deve ser feito tanto usando papel e lápis como 

calculadora gráfica ou computador; a função f 

tanto pode ser dada a partir de um gráfico como 

a partir de uma expressão analítica. 

 

Referência breve à parábola, a algumas das suas 

principais propriedades e à sua importância 

histórica. 

Resolução de problemas envolvendo funções 

polinomiais (com particular incidência nos graus 

2, 3 e 4). Possibilidade da decomposição de um 

polinómio em fatores (informação). 

Decomposição de um polinómio em fatores em 

casos simples, por divisão dos polinómios e 

recorrendo à regra de Ruffini. Justificação desta 

regra. 

Esta referência breve não pressupõe nenhuma propriedade em particular mas antes que os 

estudantes fiquem com uma visão culturalmente mais completa do assunto. 

Na resolução de problemas deve ser dada ênfase especial à Modelação Matemática (por 

exemplo, usando dados concretos recolhidos por calculadoras gráficas ou computadores 

acoplados a sensores adequados). 

Deve ser dada ênfase especial à resolução de problemas usando métodos numéricos e gráficos, 

nomeadamente quando forem usadas inequações. A resolução numérica ou gráfica deve ser 

sempre confrontada com conhecimentos teóricos. Deve ser usada a resolução analítica sempre 

que a natureza do problema o aconselhar, por exemplo quando for conveniente decompor um 

polinómio em fatores. O estudo analítico dos polinómios deve ser suscitado pela resolução de 

problemas e aí integrado. A resolução analítica de problemas deve ser sempre acompanhada d a 

verificação numérica ou gráfica. 

Quadro 2: Unidade de Funções 10º ano (Ministério da Educação, 2001, p.28) 
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I.3. Aplicações na vida real 

A função quadrática e o seu gráfico (parábola) podem ser aplicados em muitas 

situações do dia-a-dia e em muitas áreas, nomeadamente em Física, Biologia, Astronomia e 

muitas outras. 

O nome parábola vem do grego com o significado “lançar ao longe”. Com isso, e ao 

longo do tempo, esse significado foi associado à trajetória de um objeto quando lançado e 

formando um certo ângulo. 

O cálculo do ponto máximo e do mínimo são encontrados em determinadas situações 

de construções, em análises na Física, na Biologia, na Administração, etc. 

Por exemplo, na Física a função quadrática possui um papel importante na análise dos 

movimentos uniformemente variados (MUV). Uma função do 2º grau obedece à seguinte lei 

de formação   cbxaxxf  2  e na Física a expressão que relaciona o espaço em função do 

tempo é dada pela expressão S = S0 + V0t + (at
2
)/2, onde a é a aceleração, S é o espaço, V é a 

velocidade e t é o tempo. Estes tipos de problemas são estudados na disciplina de Ciências 

Físico-Químicas, no Ensino Secundário. 

 

Exemplo: 

Um móvel realiza um MUV obedecendo à função S = 2t
2
 - 18t + 36, sendo s 

medido em metros e t em segundos. Em que instante muda o móvel de sentido? 

 

Para responder a esta questão os alunos têm de calcular o vértice da parábola. 

 

Nos manuais escolares de Matemática A do 10º ano podemos encontrar referência a 

vários exemplos da aplicação da função quadrática e parábola no dia-a-dia.  



21 

Passamos a mostrar apenas dois casos: 

 

 
Figura 7: Aplicação da função quadrática às antenas parabólicas e faróis dos automóveis. 

Fonte: Manual de Matemática A 10ºano. 

 

 
Figura 8: Situações do dia-a-dia onde a parábola está presente. 

Fonte: Manual de Matemática A 10ºano. 
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Capítulo II – Metodologia 

Este capítulo é dedicado aos aspetos metodológicos. Começamos por indicar a nossa 

opção metodológica e em seguida caraterizar os participantes no estudo e a escola onde foi 

realizado o estudo. Em seguida, apresentamos os materiais utilizados e descrevemos a forma 

como foram explorados. 

Segue-se a descrição do plano de ação. Mais adiante são indicados os instrumentos de 

recolha de dados e os procedimentos para a sua análise. 

II.1. Opção metodológica 

Na investigação educacional temos que considerar dois métodos tradicionais de 

investigação: métodos quantitativos e métodos qualitativos, cada um com a sua terminologia, 

métodos e técnicas. A seguir apresentamos uma pequena caraterização dos dois métodos de 

investigação. 

 

Métodos Qualitativos de Investigação 

 

  Os investigadores interessam-se mais pelo processo de investigação do que pelos 

resultados finais; 

 Os investigadores tentam ter um conhecimento mais detalhado dos sujeitos envolvidos no 

estudo e para isso experimentam algumas das suas experiências; 

 O plano de investigação é flexível, pode ser mudado conforme as diversas variáveis 

implicadas no estudo variem; 
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 A investigação qualitativa é “descritiva”. A descrição é baseada nos dados recolhidos ao 

longo do estudo. Os dados são recolhidos através de transcrições de entrevistas, registos 

de observações, documentos escritos, fotografias, gravações de vídeos; 

 O investigador tem um papel muito importante na recolha de dados. Esta recolha depende 

da experiência e do conhecimento do investigador; 

 Existe uma relação entre todas as vertentes envolvidas no estudo: modelo teórico em que 

assenta a investigação, estratégias de pesquisa, métodos de recolha e análise de 

informação, avaliação e apresentação dos resultados do projeto de pesquisa. 

 

Métodos Quantitativos de Investigação 

 

 Este tipo de investigação implica a observação de fenómenos, a formulação de hipóteses 

explicativas desses mesmos fenómenos, o controlo das variáveis, a seleção aleatória dos 

sujeitos intervenientes na investigação (amostragem) e a verificação ou rejeição das 

hipóteses mediante uma recolha rigorosa de dados. Mais tarde é realizada uma análise 

estatística e aplicados modelos matemáticos para testar essas mesmas hipóteses; 

 Antes de iniciar o estudo deve estar elaborado o plano de investigação onde os objetivos a 

atingir e os procedimentos a aplicar devem estar definidos com pormenor; 

 O objetivo é encontrar relações entre variáveis, fazer descrições recorrendo ao tratamento 

estatístico dos dados recolhidos e testar teorias. 

 

De acordo com esta descrição dos dois tipos de investigação, neste estudo 

desenvolvido a investigação foi qualitativa e optou-se por efetuar estudos de casos, uma vez 

que “é uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo 

menos em certos aspetos, procurando descobrir a que há nela de mais essencial e 

característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno de 

interesse” (Ponte, 1994, p.2). 

O estudo foi efetuado no ambiente natural de sala de aula onde o professor assumiu o 

papel de investigador e foi um dos elementos principais na recolha de dados, através de notas 

na aula. Para além destas, outros dados foram obtidos pelas produções e registos dos alunos. 

O contexto tem particular interesse, bem como a compreensão dos processos de aprendizagem 

envolvidos na resolução das tarefas. 
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II.2. Participantes 

II.2.1. Perfil da Escola 

O estudo apresentado neste trabalho decorreu no 2º período do ano letivo de 

2012/2013, numa Escola do distrito de Vila Real.  

Durante todo o estudo não vai ser mencionado o nome da Escola para salvaguardar os 

alunos envolvidos nesta investigação. 

O Agrupamento é constituído pela escola sede, por doze Jardins de Infância e doze 

Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico. Este agrupamento é formado por onze turmas do 1º 

ciclo, seis do 2º Ciclo do Ensino Básico, nove turmas do 3º ciclo, seis do Ensino Secundário e 

seis turmas do Curso de Educação e Formação de jovens (CEF) e profissionais. 

A Escola sede é constituída por quatro edifícios: Edifício administrativo, pavilhão do 

2º Ciclo com cerca de catorze salas, pavilhão do 3º Ciclo e Secundário com vinte e cinco salas 

e pelo pavilhão Gimnodesportivo. 

As instalações da escola sede têm perto de trinta anos e estão em razoáveis condições 

de conservação. A escola possui alguns equipamentos tecnológicos, incluindo dois 

laboratórios de Matemática (um em cada pavilhão). 

 

II.2.2. Perfil da turma 

No ano letivo de 2012/2013, no Agrupamento de Escola só houve uma turma de 10º 

ano do Curso de Ciências e Tecnologias, com dezassete alunos. 

Alguns dos alunos escolheram este agrupamento de estudos por não haver outra oferta 

educativa na Escola. Estes alunos pretendiam seguir o agrupamento de Humanidades, mas 

teriam de mudar de escola. 

Dos dezassete alunos que constituem a turma, nove são do sexo feminino e oito do 

sexo masculino, a média das idades é de quinze anos, a maior parte dos alunos frequentaram 

esta escola no ano letivo anterior, com exceção de dois que vieram da outra escola e de um 

aluno que estava a repetir o 10º ano. 
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O quadro apresentado a seguir ajuda a conhecer melhor a turma em causa e foi retirado 

da caraterização realizada pela diretora de turma no início do ano letivo, tendo sido entregue a 

todos os docentes do conselho de turma. Além disso, encontra-se disponível no Plano de 

Desenvolvimento de Turma. 

 

Percurso escolar dos alunos: 

 

Retidos no ano letivo anterior 1 

Retidos noutro ano letivo (2º ano de escolaridade) 1 

Que usufruíram de apoio educativo 0 

Com necessidades educativas especiais 1 

Beneficiários dos Serviços de Apoio Sócio-Educativo 7 

Que frequentaram o Ensino pré-escolar 15 

Que frequentam esta escola pela primeira vez 2 

Que frequentam atividades complementares 4 

Que sofreram medidas educativas disciplinares 4 

Que pretendem prosseguir 

estudos: 

até ao 12º ano 2 

até ao ensino Superior 15 

Quadro 3: Percurso escolar 

Situações especiais: 

Na turma há uma aluna com necessidades educativas especiais, pois tem um problema 

de saúde do foro oncológico. 

No que concerne a problemas de saúde, consta que alguns alunos padecem de diversas 

alergias: ao pó, ao pólen, às abelhas, às gramíneas e rinite alérgica. 

Com dificuldades visuais há a registar três alunos. 

Em relação ao apoio socioeducativo, três alunos beneficiam do escalão A e quatro do 

escalão B. 

No quadro 4 podemos ver um resumo das disciplinas preferidas, dos modos de 

trabalho preferidos pelos alunos e da ocupação dos tempos livres. 
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Disciplinas 

Menos dificuldades 

1ª- Matemática 

2ª – Educação Física 

3ª – Física e Química 

10 

6 

5 

Mais dificuldades 

1ª- Português, Inglês e Biologia 

2ª – Física e Química 

3ª – Educação Física 

11 

10 

6 

Modos de trabalho pedagógico 

preferidos: 

1ª- Trabalhos de grupo 

2ª – Trabalho de pares 

3ª – Aulas com material 

áudio/vídeo 

15 

12 

10 

O
cu

p
a
çã

o
 d

o
s 

T
em

p
o
s 

L
iv

re
s 

Programas 

Televisivos 

1ª- Séries 

2ª - CSI 

3ª – Investigação Criminal 

5 

3 

2 

Leitura 

Preferida 

1ª- Romances/ Aventura 

2ª – Policiais / Desportivos 

3ª – Mistério 

5 

2 

1 

Desportos 

Preferidos 

1ª- Basquetebol 

2ª – Natação / Badminton / Futebol 

3ª – Futsal 

6 

4 

2 

Grupo Musical 

Preferido 
1ª- One direction 5 

Tipo de Musica 

Preferida 

1ª- Pop 

2ª - Rock 

3ª – Rap / House / Brasileira 

9 

5 

1 

Quadro 4: Quadro resumo 

 

No quadro 5 apresentamos um resumo da caraterização dos agregados familiares. 
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Agregados familiares: 

 

Número de alunos cujo agregado familiar obedece às seguintes constituições 

Agregado monoparental (ou pai ou mãe): 0 alunos 

Agregado biparental (pai e mãe): 3 alunos 

Agregado biparental, mais irmã(o): 7 alunos 

Agregado biparental mais irmãos: 3 alunos 

Outras constituições: 4 Quais? Tio; tia e primo: 1 aluna 

                                                  Irmão, mãe, avó e avô: 1 aluna 

                                                  Mãe e irmão: 1 aluno, pois o pai faleceu  

Número de alunos cujos pais obedecem às seguintes características 

Habilitações académicas do pai  

4ª classe ou inferior: 1 

6º ano de escolaridade: 3 

9º ano de escolaridade: 2 

11º ano de escolaridade: 0 

12º ano de escolaridade: 4 

Bacharelato: 0 

Licenciatura: 2 

Outro grau académico: 7º Ano: 1  

Habilitações académicas da mãe  

4ª classe ou inferior. 1 

6º ano de escolaridade: 2 

9º ano de escolaridade: 3 

11º ano de escolaridade: 1 

12º ano de escolaridade: 5 

Bacharelato: 0 

Licenciatura: 3 

Outro grau académico: 8º Ano: 1  

Idade do pai  

Menos de 30 anos: 0 alunos 

Entre 30-40 anos: 4 alunos 

Entre 41-50 anos: 7 alunos 

Mais de 50 anos: 3 alunos 

Idade da mãe  

Menos de 30 anos: 0 alunos 

Entre 30-40 anos: 6 alunos 

Entre 41-50 anos: 9 alunos 

Mais de 50 anos: 1 aluno 

Situação profissional do pai  

Efetivo: 7 

Contratado: 4 

Reformado: 0 

Desempregado: 1  

Patrão:1 

Sem emprego: 0 

Situação profissional da mãe  

Efetiva: 4 

Contratada: 6  

Reformada: 0 

Desempregada: 3 

Patroa: 0 

Sem emprego: 2 

Quadro 5: Agregados Familiares 
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Quanto às Relações discentes face à Escola: 

Gostam de estudar: 3 alunos; 

Gostam da escola: 16 alunos; 

Não gostam de estudar: 5 alunos; 

Não gostam da escola: 1 aluno. 

 

Os Fatores mais referidos para o insucesso escolar:  

1º Falta de hábitos de estudo/ Falta de atenção/concentração: 15 alunos; 

2º Desinteresse pela disciplina: 11 alunos; 

3º Esquecimento rápido do que foi trabalhado: 11 alunos. 

II.2.3. Perfil dos grupos 

No 2º período, aquando da realização deste estudo, a turma era apenas constituída por 

catorze alunos, pois duas alunas mudaram de área de estudos e foram transferidas para uma 

outra Escola no meio do 1º período e outra aluna anulou as disciplinas específicas com o 

objetivo de no próximo ano letivo mudar de área de estudos. A turma em termos de 

aproveitamento era fraca a quase todas as disciplinas, situação esta que foi referenciada e 

justificada em todas as atas das reuniões de conselho de turma e dada a conhecer aos 

encarregados de educação. Concretamente à disciplina de Matemática, no final do 1º período 

houve oito negativas em quinze alunos e ao longo do 2º período foi piorando o 

aproveitamento. No entanto, é de salientar um aluno que é bastante bom a todos os níveis, 

muito trabalhador, aplicado e organizado. 

O trabalho de grupo era uma prática habitual nos alunos desta turma neste ano letivo e 

nos anos letivos anteriores. Assim, foram constituídos quatro grupos, dois de quatro alunos e 

dois de três alunos. Ao logo do estudo aqui apresentado, os estudos de caso dizem respeito 

aos quatro grupos, que passamos a descrever (usando nomes fictícios). 

O grupo I é constituído pela Maria, Joaquim, Manuel e João. O grupo é heterogéneo, 

com o João a ter aproveitamento positivo no 1º período e os outros a não terem conseguido 

atingir uma classificação positiva. A Maria tem muitas dificuldades mas é uma aluna 

trabalhadora e interessada. O Joaquim e o Manuel são alunos pouco trabalhadores. O João é o 

elemento mais ativo e é quem orientava os outros no trabalho a desenvolver. 

O grupo II é constituído pela Márcia, Madalena, Rafael e José. O grupo é homogéneo. 

Apesar de no primeiro período o Rafael e o José terem tido 10 valores, todos apresentam 
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muitas dificuldades e muita falta de trabalho. Ao longo deste estudo foi necessário estar 

sempre a chamar a atenção para trabalharem e tirarem conclusões em conjunto. 

O grupo III é constituído por Helena, Isabel e Pedro. Este grupo é homogéneo. A 

Helena e o Pedro são alunos muito interessados e trabalhadores. A Isabel tem mais algumas 

dificuldades, mas é interessada. Ao longo do trabalho, demonstraram muita cumplicidade, 

com a Helena e o Pedro a orientarem os trabalhos. 

O grupo IV é constituído por Miguel, Mário e Joana. Este grupo é muito heterogéneo. 

O Miguel é um excelente aluno, muito trabalhador, aplicado e interessado, com dezanove 

valores no 1º período e que se destaca na turma. O Mário é um aluno muito desinteressado, 

que não trabalha nada nas aulas e em casa e teve um aproveitamento muito fraco no 1º 

período. A Joana é uma aluna que começou o ano letivo muito interessada e trabalhadora, 

com aproveitamento positivo no final do 1º período (dez valores). No final do 1º período e ao 

longo do 2º período foi baixando o seu rendimento escolar e interesse pelo estudo. Esta 

situação está a ser acompanhada por todo o conselho de turma, pois a aluna apresenta alguns 

problemas de saúde. O Miguel orienta o trabalho todo, ajudando os colegas que tinham uma 

atitude passiva. 

II.2.4. Perfil da professora interveniente 

A professora interveniente era a investigadora e a autora deste estudo. É professora do 

Quadro de Nomeação Definitiva da Escola Secundária/ 3º Ciclo Camilo Castelo Branco de 

Vila Real desde 1996. Neste ano letivo encontrava-se a lecionar noutra escola por 

destacamento devido à ausência da componente letiva na escola a que pertence. É licenciada 

há dezoito anos, em Matemática (ramo de formação educacional) pela Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Ao longo deste anos lecionou no Ensino Básico e 

no Ensino Secundário e desempenhou o cargo de Diretora de Turma. Foi Orientadora 

Pedagógica de Estágio do curso de Matemática-via ensino da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro nos anos letivos de 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 e foi 

Coordenadora do Plano da Matemática de 2006/2007 a 2008/2009 na Escola Secundária/3º 

Ciclo Camilo Castelo Branco. Durante estes anos tem procurado uma contínua valorização e 

atualização profissional através da participação em encontros científicos/pedagógicos e em 

ações de formação. Neste momento, frequenta o 2º ciclo em Ensino de Matemática no 3º 

Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário no âmbito do qual efetuou este estudo de 

investigação. 
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II.3. Materiais e descrição da sua exploração 

Neste estudo usaram-se oito tarefas, a Tarefa 1 para introdução à Função Quadrática, 

as Tarefas 2, 3, 4 e 5 para o estudo completo dos vários tipos de funções quadráticas, a Tarefa 

6 para aplicação da Função Quadrática em problemas da vida real, a Tarefa 7 para o estudo da 

resolução de inequações do 2º grau e a Tarefa 8 para aplicação da resolução de inequações do 

2º grau em problemas da vida real. 

A implementação das tarefas na aula seguiu sempre o mesmo guião. No início da aula 

a professora apresenta a tarefa, distribui o enunciado, refere os aspetos mais importantes e dá 

indicações de como os alunos têm de trabalhar em grupo e quanto tempo têm para o fazer. Em 

seguida, os alunos, em grupos de três e quatro, resolvem a tarefa. Durante este tempo, a 

professora circula pela sala e verifica se existem dificuldades na resolução de alguma questão. 

A professora tenta responder às questões dos alunos formulando outras questões que os levem 

a raciocinar e a chegar às conclusões pretendidas. 

“Decisivo para o êxito deste tipo de trabalho, é o modo como o professor 

responde às dúvidas dos alunos, dando-lhes atenção e encorajamento sem lhes 

dar diretamente a resposta, e o modo como se formulam as questões, envolvendo 

toda a turma e pondo os alunos a argumentar uns com os outros”. (Ponte, 2003, 

p. 9). 

Por fim, segue-se a discussão geral, pois tal como é recomendado por Ponte, 

“Na realização destas tarefas na sala de aula, a discussão final é um dos 

momentos mais importantes para a institucionalização das aprendizagens e até, 

para a exploração de novos caminhos.” (Ponte, 2003, p. 8). 

No fim da tarefa, cada grupo apresenta o seu trabalho. Todos os alunos podem 

apresentar as suas ideias, trocar ideias e colocar questões aos colegas. Finalmente a discussão 

dos resultados obtidos é feita em grande grupo. 
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II.4. Plano de ação 

Na altura de entregar aos alunos o pedido de autorização dos Encarregados de 

Educação (ver anexo A.2.) para se efetuar este estudo, a professora/investigadora explicou aos 

alunos em que consistia o estudo, qual a finalidade e qual seria a participação dos alunos. 

Realçou que seria salvaguarda a confidencialidade e o anonimato. Tanto os alunos como os 

Encarregados de Educação se mostraram muito recetivos. Do mesmo modo, foi solicitada 

autorização para a realização deste estudo ao Diretor do Agrupamento de Escola (ver anexo 

A.2.) que deferiu o pedido. 

O estudo decorreu no final do segundo período e na primeira aula do 3º período, do 

ano letivo 2012/2013. 

A implementação da Tarefa 1 realizou-se a 18 de fevereiro, num bloco de 90 minutos. 

As tarefas 2, 3, realizaram-se a 20 de fevereiro, num bloco de 90 minutos; 

A tarefa 4 realizou-se a 22 de fevereiro, num bloco de 90 minutos; 

A tarefa 5 realizou-se a 25 de fevereiro, num bloco de 90 minutos; 

A tarefa 6 foi implementada a 27 de fevereiro, num bloco de 90 minutos; 

A tarefa 7 realizou-se a 4 e 6 de março, em dois blocos de 90 minutos. 

Por fim, a tarefa 8 foi implementada a 3 de Abril (primeira aula do 3º período), num 

bloco de 90 minutos. No segundo período não houve tempo para implementar a tarefa 8, pois 

os alunos estiveram ausentes numa viagem de estudo no âmbito da disciplina de Religião e 

Moral, um bloco foi utilizado para a realização do “Simulacro de Incêndio”, meio bloco não 

foi lecionado devido às condições climatéricas (neve) e o último bloco foi utilizado para a 

autoavaliação. 

II.5. Recolha de dados 

No estudo aqui apresentado os dados foram recolhidos recorrendo à observação 

participante e à análise documental, designadamente à análise de notas das aulas e de 

produções escritas dos alunos. 

A professora assumiu o seu papel de investigadora junto dos seus alunos, 

conjuntamente com o seu papel de professora da turma. O papel de observador foi 

desempenhado pela própria professora. 
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Os registos escritos pela professora foram, sempre que possível, feitos durante a aula e 

complementados no final de cada aula. Como a turma onde foi realizada a investigação é, no 

geral fraca, foi necessário um maior acompanhamento dos alunos. Assim, a maior parte dos 

registos foram complementados no final da cada aula e/ou no final do dia. 

Os documentos produzidos pelos alunos, principalmente a resolução das tarefas, 

constituíram um meio de recolha de dados importantíssimo. 

Foram ainda utilizados registos de natureza bibliográfica, nomeadamente, fichas 

bibliográficas dos alunos e pautas de classificação, para efetuar a caraterização da turma 

envolvida no estudo. 

II.6. Procedimentos da análise dos dados 

Como a investigação foi qualitativa com as caraterísticas já descritas e referidas, a 

análise de dados foi interpretativa, seguindo a indicação recomendada por Ponte, de que “ 

Num estudo de caso interpretativo pretende-se conhecer a realidade tal como ela é vista 

pelos atores que nela intervêm diretamente” (1994, p.8). 

Os registos efetuados pelos grupos foram entregues à professora no final de cada aula e 

complementaram os dados recolhidos por observação direta na aula. 

Os dados foram analisados à medida que eram recolhidos. A análise dos dados teve 

quatro fases: efetuou-se uma análise por tarefa; uma análise comparativa entre as primeiras 

seis tarefas; uma análise comparativa entre as duas últimas tarefas; e uma análise comparativa 

de todas as tarefas. 

A análise dos dados foi sendo efetuada à medida que os mesmos foram sendo 

estudados e cruzados. Partiu-se de questões de investigação orientadoras do estudo, mas com 

a implementação das tarefas foram surgindo novas questões, como veremos mais adiante. 
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Capítulo III – Proposta Pedagógica 

Neste capítulo apresentamos as tarefas implementadas, as suas planificações e a 

aplicação na sala de aula. Depois de implementadas, analisamos os resultados obtidos, 

relativos aos quatro grupos de alunos que foram objeto de estudo durante a realização das oito 

tarefas (ver Anexo A.1.).  

III.1. Apresentação e descrição das tarefas 

As tarefas implementadas neste estudo não são originais, foram selecionadas e 

adaptadas pela professora/investigadora de acordo com as orientações curriculares, os seus 

alunos e o tópico a explorar e foram selecionadas de vários manuais escolares em vigor. 

A seguir vamos fazer uma apresentação/descrição de cada uma das tarefas aplicadas. 

 

Tarefa 1 

A tarefa 1 “Quadrados inscritos num quadrado” (ver anexo A.1. - Tarefa 1) apresenta 

vários quadrados inscritos num outro quadrado. 

 

 
Figura 9: Quadrados inscritos num quadrado 

No início da tarefa começa-se por perguntar entre que valores varia o deslocamento do 

ponto P. Esta conclusão vai ser necessária para a representação gráfica da função pedida na 

última questão desta tarefa. 
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Na segunda questão é pedido ao aluno que defina analiticamente a função que 

relaciona a área do quadrado obtido com o deslocamento do ponto P. A resolução desta 

questão é essencial, pois o aluno vai obter um novo tipo de função e vai ter de perceber e 

explicar como lá chegou. 

 

Tarefas 2, 3, 4 e 5 

Na tarefa 2 são apresentadas quatro funções do tipo 0,2  aaxy , (ver anexo A.1. - 

Tarefa 2) e começa-se por pedir aos alunos que introduzam na calculadora as quatro funções e 

que completem uma tabela onde fazem um esboço do gráfico das funções dadas, indicam o 

eixo de simetria, o vértice, o contradomínio e o extremo. 

Na segunda parte da tarefa o aluno regista as conclusões tiradas com os quatro 

exemplos anteriores. 

As tarefas 3, 4 e 5 (ver anexo A.1. - Tarefa 3, 4, e 5) seguem um esquema idêntico ao 

da tarefa 2. Na tarefa 3 são estudadas as funções do tipo 0,2  akaxy . Na tarefa 4 são 

estudadas as funções do tipo   0,
2

 ahxay . Por fim, na tarefa 5 é feito o estudo das 

funções do tipo   0,
2

 akhxay , e na forma geral 0,2  acbxaxy . Ao longo 

destas quatro tarefas são apresentadas os vários tipos de funções quadráticas, começando na 

mais simples e terminando na mais completa. No final, os alunos devem saber identificar qual 

o tipo de função, quais as características de cada uma e como se podem obter umas a partir 

das outras (transformações de funções). 

 

Tarefa 6 

A tarefa 6 “O Príncipe Afonso” (ver anexo A.1. - Tarefa 6) é a aplicação do estudo da 

função quadrática a um problema da vida real. 

“A trajetória da flecha é dada por:  
15

372,1
2x

xxf  , onde f(x) representa a altura 

(em metros) em função da distância horizontal percorrida (em metros)”. 
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Figura 10: Castelo 

Na primeira questão é pedido a que “distância do ponto de lançamento caiu a 

mensagem e a altura máxima atingida pela flecha na sua trajetória”. Os alunos vão ter que 

identificar e calcular os zeros da função e o vértice, no contexto do problema. 

Em seguida é pedido que calcule f (20) e que interprete no contexto do problema. 

Na última questão, é muito importante que o aluno tenha entendido o problema inicial 

e a pergunta elaborada. O aluno vai ter de explicar a resposta recorrendo aos resultados da 

primeira questão. 

 

Tarefa 7 

A tarefa 7 “Estudo das Inequações do 2º Grau” (ver anexo A.1. – tarefa 7), começa por 

pedir aos alunos que esbocem o gráfico de várias funções quadráticas e que façam o estudo do 

sinal. Nesta etapa o aluno tem de relembrar o que é o sinal de uma função. 

Em seguida, é pedido que explique e faça um resumo de todos os passos necessários à 

resolução de uma inequação do 2º grau. O aluno para explicar os passos necessários tem de 

perceber como se resolvem estas inequações. Depois desta explicação, o aluno deve ser capaz 

de identificar todas as situações possíveis no estudo do sinal de uma função do 2º grau. 

Esta tarefa termina com a resolução de várias inequações do 2º grau. Pretende-se que o 

aluno saiba identificar todos os tipos e como se resolvem. 

 

Tarefa 8 

A tarefa 8 “ Aplicação a Problemas do Dia - a - Dia” (ver anexo A.1. – tarefa 8), é a 

aplicação da resolução de inequações do 2º grau a dois problemas da vida real. 
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No primeiro problema “ O Jogo”: “Uma bola é lançada na vertical de baixo para cima. 

A altura h, em metros, a que se encontra do solo, t segundos após o lançamento, é dada pela 

expressão analítica:   1305 2  ttth ”. 

 
Figura 11: O jogo 

Na primeira questão, o aluno vai ter de identificar que precisa de calcular h(0). 

Na segunda questão é pedido que calcule h(2) e que o interprete no contexto do 

problema. Em seguida, o aluno vai ter de identificar que é necessário calcular o vértice da 

parábola e os zeros de uma função do 2º grau.  

Estas três questões são idênticas às questões 6.1 e 6.2 da tarefa 6. Espera-se que o 

aluno não tenha dificuldades em resolvê-las. 

Na quarta questão, o aluno vai ter de identificar que é necessário resolver uma 

inequação do 2º grau. Depois de resolvê-la, tem de dar a resposta no contexto do problema. 

O segundo problema “ O Jardim” é uma tarefa adaptada de um problema do Teste 

Intermédio de Matemática A de 2008 do 10º ano. 

Na primeira questão “Mostre que a área do jardim, em 2m , é dada em função de x por: 

  1400402 2  xxxf ”, o aluno tem de interpretar o enunciado, reconhecer o que “tem” e 

o que precisa calcular. Nas duas últimas questões do problema volta a ser pedido o cálculo do 

vértice da parábola e a resolução de uma inequação do 2º grau, no problema. 
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III.2. Planificação das tarefas 

O tópico “Funções Quadráticas e Resolução de Inequações do 2º grau” insere-se no 

tema II Funções e Gráficos - Generalidades, Funções Polinomiais e Função Módulo do 10º 

ano do programa de Matemática A do Ensino Secundário. Este programa refere que “A 

abordagem das funções reais considerará sempre estudos dos diferentes pontos de vista- 

gráfico, numérico e algébrico - sobre tipos simples de funções, desde as algébricas inteiras 

(que são as tratadas no 10º ano), passando pelas fracionárias e acabando nas 

transcendentes- exponenciais e logarítmicas ou trigonométricas” (Ministério da Educação, 

2001, p.3). 

Como já referido atrás, este programa reforça a importância desenvolver nos alunos as 

capacidades transversais: 

 Comunicação Matemática; 

 Aplicações e Modelação Matemática; 

 História da Matemática; 

 Lógica e Raciocínio Matemático; 

 Resolução de Problemas e Atividades Investigativas; 

 Tecnologia e Matemática. 

Uma forma de contribuir para o desenvolvimento destas capacidades é propor aos 

alunos tarefas investigativas e motivadoras, que promovam o raciocínio e permitam a 

discussão, quer em pequeno grupo, quer em grupo alargado. 

Em seguida apresentamos a planificação do “Tópico de Funções Quadráticas e 

Inequações do 2º grau”, bem como a planificação de cada tarefa. 
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Função Quadrática Objetivos específicos Tarefas Notas 

Funções Quadráticas:  

 Estudo a partir da família 

de funções definidas por: 

  0,2  acbxaxxf  

 Resolução de problemas 

envolvendo expressões de 

uma variável em função de 

outra. 

 Equações e inequações do 

2º grau. 

 Identificar uma função 

quadrática. 

Tarefa 1: Quadrados inscritos num quadrado. Os alunos devem:  

 Analisar gráficos que 

traduzam casos funções do 

2º grau em contextos da 

vida real”. 

 Compreender a resolução 

de inequações do 2º grau e a 

sua importância na 

resolução de problemas em 

contexto da vida real. 

 Realizar o estudo completo de 

todos os tipos de Funções 

Quadráticas. 

Tarefa 2: Funções do Tipo 2axy  , a ≠ 0. 

Tarefa 3: Funções do Tipo kaxy  2 , a ≠ 0. 

Tarefa 4: Funções do Tipo  2
hxay  , a ≠ 0. 

Tarefa 5: Funções do Tipo   khxay 
2

, a ≠ 0 

e na forma geral 0,2  acbxaxy . 

 Usar uma função quadrática 

como modelo matemático de 

situações da vida real. 

Tarefa 6: O Príncipe Afonso. 

 Resolver inequações do 2º 

grau. 

Tarefa 7: Estudo das Inequações do 2º grau. 

 Usar uma função quadrática e 

inequações do 2º grau como 

modelo matemático de situações 

da vida real. 

Tarefa 8: O Jogo e O Jardim. 

Quadro 6: Planificação do Tópico Função Quadrática 

Esta planificação prevê 8 blocos, sendo utilizados, na execução das tarefas, os instrumentos: lápis, papel e calculadora gráfica. 
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Planificação da Tarefa 1 

Conhecimentos 

Prévios 

 Identificar os valores da variável no contexto do problema; 

 Aplicar o Teorema de Pitágoras num triângulo retângulo; 

 Identificar a área de um quadrado; 

 Aplicar o caso notável “O quadrado da diferença de dois 

monómios”. 

Objetivos 

Específicos 

 Identificar uma função quadrática. 

Desenvolvimento 

da aula 

 Trabalho de pares; 

 Duração de 90 minutos, sendo: 

 Apresentação da Tarefa – 10 minutos; 

 Trabalho Autónomo dos alunos – 40 minutos; 

 Apresentação e discussão dos trabalhos – 20 minutos; 

 Síntese Final – 20 minutos. 

Competências 

Transversais a 

Desenvolver 

 Desenvolver o raciocínio e a comunicação matemática; 

 Tecnologia e Matemática. 

 

 

Observações sobre o desenvolvimento da Tarefa 1 – Quadrados inscritos num quadrado 

Este vai ser, para a maioria dos alunos, o primeiro contato com funções 

quadráticas e respetivo gráfico. Nesta tarefa os alunos têm de aplicar conhecimentos 

adquiridos nos anos anteriores, tal como, noção de variável, Teorema de Pitágoras, casos 

notáveis da multiplicação e área de um quadrado. 

Depois dos resultados da tarefa serem discutidos em grupo, vai ser realizada uma 

síntese final, referindo o tipo de função e qual o seu gráfico.  



46 

Planificação das Tarefas 2, 3, 4 e 5 

Conhecimentos 

Prévios 

 Identificar eixo de simetria, zeros, extremos, domínio, contradomínio, 

vértice e extremos de uma função; 

 Esboçar o gráfico de uma função; 

 Identificar translações. 

Objetivos 

Específicos 

 Ler e interpretar informações de um gráfico; 

 Identificar as formas de representação de funções quadráticas. 

Desenvolvimento 

da aula 

 Trabalho de pares; 

 Duração de 270 minutos, sendo: 

 Apresentação da Tarefa – 30 minutos; 

 Trabalho Autónomo dos alunos – 90 minutos; 

 Apresentação e discussão dos trabalhos – 60 minutos; 

 Síntese Final – 30 minutos; 

 Resolução de exercícios de consolidação – 60 minutos. 

Competências 

Transversais a 

Desenvolver 

 Desenvolver o raciocínio e a comunicação matemática; 

 Exprimir resultados, processos e ideias matemáticas, oralmente e por 

escrito, usando a notação, simbologia e vocabulário próprio. 

 

Observações sobre o desenvolvimento das Tarefas 2, 3, 4 e 5 – Estudo das Funções 

2axy  , kaxy  2 ,  2
hxay   e   0,

2
 akhxay : 

Nas tarefas apresentadas pretende-se que os alunos explorem, interpretem e 

comparem esboços dos gráficos e que formulem as respetivas conclusões. 

Para desenvolverem a capacidade de comunicação matemática, os alunos têm de 

elaborar pequenos textos descritivos, onde devem explicar como chegaram a algumas 

conclusões. 

Na resolução das questões 5.2 e 5.3 da tarefa 5 os alunos devem revelar mais 

dificuldades, pelo que será necessário relembrar conceitos e procedimentos já adquiridos 

anteriormente. 

Depois dos resultados das tarefas serem discutidos em grupo, será feita uma 

síntese final, referindo todas as conclusões retiradas das atividades. 
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Planificação da Tarefa 6 

Conhecimentos 

Prévios 

 Calcular os zeros de função quadrática; 

 Calcular o vértice de uma parábola. 

Objetivos 

Específicos 

 Identificar uma função quadrática; 

 Identificar e calcular o vértice da parábola; 

 Resolver equações do 2º grau; 

 Aplicar todos os resultados do estudo das funções quadráticas e 

resolução de equações do 2º grau nos problemas. 

Desenvolvimento 

da aula 

 Trabalho de pares; 

 Duração de 90 minutos, sendo: 

 Apresentação da Tarefa – 10 minutos; 

 Trabalho Autónomo dos alunos – 40 minutos; 

 Apresentação e discussão dos trabalhos – 20 minutos; 

 Síntese Final – 20 minutos. 

Competências 

Transversais a 

Desenvolver 

 Desenvolver o raciocínio e a comunicação matemática; 

 Tecnologia e Matemática. 

 

 

Observações sobre o desenvolvimento da Tarefa 6 – O príncipe Afonso 

Nesta tarefa pretende-se que os alunos lidem com situações do dia-a-dia do ponto 

de vista matemático.  

Deste modo, os alunos vão aplicar numa situação concreta, os conceitos adquiridos 

no estudo das funções quadráticas, concluídos nas tarefas anteriores. 
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Planificação da Tarefa 7 

Conhecimentos 

Prévios 

 Identificar e esboçar o gráfico de uma função quadrática; 

 Identificar o sinal de a, sendo a o coeficiente do termo do 2º grau 

de uma função quadrática; 

 Calcular os zeros de uma função quadrática; 

 Estudar o sinal de uma função. 

Objetivos 

Específicos 

 Ler e interpretar informações do gráfico de uma função 

quadrática; 

 Identificar o sinal de uma função quadrática analiticamente e 

graficamente. 

Desenvolvimento 

da aula 

 Trabalho de pares; 

 Duração de 180 minutos, sendo: 

 Apresentação da Tarefa – 10 minutos; 

 Trabalho Autónomo dos alunos – 60 minutos; 

 Apresentação e discussão dos trabalhos – 30 minutos; 

 Síntese Final – 30 minutos; 

 Resolução de exercícios de consolidação – 50 minutos. 

Competências 

Transversais a 

Desenvolver 

 Desenvolver o raciocínio e a comunicação matemática; 

 Exprimir resultados, processos e ideias matemáticas, oralmente e 

por escrito, usando a notação, simbologia e vocabulário próprio. 

 

Observações sobre o desenvolvimento da Tarefa 7 – Estudo das Inequações do 2º Grau 

Na tarefa apresentada pretende-se que os alunos explorem, interpretem e 

comparem esboços de gráficos e que formulem as respetivas conclusões. 

Para desenvolverem a capacidade de comunicação matemática, os alunos têm de 

elaborar pequenos textos descritivos, onde devem explicar como chegaram a algumas 

conclusões. 

A resolução da questão 7.5 alíneas c), d), e) e f) merecem uma atenção redobrada, 

pois os alunos vão estar a resolver inequações do 2º grau incompletas. Da minha 

experiência, é na resolução deste tipo de inequações que os alunos têm mais dificuldades. 

Consoante forem surgindo as dúvidas vou alertando para o facto de que estarem a 

resolver inequações do 2º grau, completas e incompletas. 
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Depois dos resultados da tarefa serem discutidos em grupo, vai ser realizada uma 

síntese final, referindo todas as conclusões retiradas da atividade. 

Planificação da Tarefa 8 

Conhecimentos 

Prévios 

 Identificar a variável no contexto do problema; 

 Identificar o perímetro de um polígono; 

 Identificar uma função quadrática; 

 Calcular vértice de um parábola, 

 Identificar os valores da variável no contexto do problema. 

Objetivos 

Específicos 

 Aplicar todos os resultados do estudo das funções quadráticas e 

resolução de inequações do 2º grau nos problemas; 

 Identificar uma função quadrática; 

 Identificar e calcular o vértice da parábola; 

 Resolver equações e inequações do 2º grau. 

Desenvolvimento 

da aula 

 Trabalho de pares; 

 Duração de 90 minutos, sendo: 

 Apresentação da Tarefa – 10 minutos; 

 Trabalho Autónomo dos alunos – 40 minutos; 

 Apresentação e discussão dos trabalhos – 20 minutos; 

 Síntese Final – 20 minutos. 

Competências 

Transversais a 

Desenvolver 

 Desenvolver o raciocínio e a comunicação matemática; 

 Tecnologia e Matemática. 

 

Observações sobre o desenvolvimento da Tarefa 8 – Aplicações no dia-a-dia 

Nesta tarefa pretende-se que os alunos lidem com situações do dia-a-dia do ponto 

de vista matemático. Deste modo, os alunos vão aplicar os conceitos adquiridos no estudo 

das funções quadráticas e resolução de inequações concluídos nas tarefas anteriores. 

 



50 

III.3. Aplicação e descrição da implementação das tarefas 

Nesta secção descrevemos a aplicação das tarefas e apresentamos os resultados 

obtidos após análise das produções dos alunos e das notas da professora/investigadora, 

apoiada nos critérios indicados anteriormente. 

Optamos por descrever e organizar essa informação aula a aula, já que são 

bastantes tarefas e assim é mais fácil a sua interpretação. 

Tarefa 1 

Antes de entregar a tarefa, fez-se uma breve revisão, em grande grupo, do tipo de 

funções estudadas até então (função afim, função linear, função de proporcionalidade 

inversa). 

Em seguida, a professora entregou a tarefa 1 e deixou os alunos começarem a 

resolvê-la. 

A questão 1.1. desta tarefa começou logo a suscitar bastantes dúvidas, pois os 

alunos não tinham percebido o problema. A professora percorreu os grupos e foi 

colocando questões de modo a que os alunos tirassem as conclusões pretendidas. 

Na questão 1.2. depois de ter verificado que a dificuldade era geral, a professora 

explicou que, em primeiro lugar tinham que definir as variáveis do problema: x: 

”deslocamento do ponto P”, l: ”lado do quadrado” e A: “área do quadrado”( 2l ). Depois 

deste passo, os alunos conseguiram obter a expressão pretendida.  

 

 
Figura 12: Resposta do Grupo 1 à questão1.2 da tarefa 1 

Na realização da questão 1.3, a professora relembrou que o esboço do gráfico era 

de acordo com a questão 1.1.  
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Depois de realizada a tarefa conclui-se, em grande grupo, qual era a expressão 

algébrica de uma função do 2º grau, bem como o respetivo gráfico. 

Na sequência da tarefa anterior, a professora deu a seguinte definição: Uma função. 

f de   em   é chamada quadrática ou do 2º grau se é do tipo   0,2  acbxaxxf  e 

cb,  e o seu gráfico é uma curva chamada de parábola. 

Tarefas 2, 3 e 4 

Como as tarefas são idênticas, vamos realizar a sua análise em conjunto. 

Os alunos não apresentaram dúvidas no preenchimento dos quadros de cada uma 

das tarefas, bem como a completar o que era pedido. Em cada tarefa, as conclusões foram 

feitas em grande grupo (eixo de simetria, vértice da parábola, contradomínio, extremos e 

influência dos vários parâmetros). 

Tarefa 5 

Os alunos completaram o quadro da primeira página e responderam às questões 

5.1. a) e b) sem problemas. No final da realização do quadro, a docente realçou que a 

expressão analítica da última função quadrática não era do mesmo tipo das três anteriores. 

Concluiu que uma função quadrática pode ter dois tipos de expressão analítica: 

  0,
2

 akhxay  e 0,2  acbxaxy . 

Na realização da questão 5.2, os alunos apresentaram imensas dificuldades. A 

professora relembrou que já tinham trabalhado com um processo idêntico quando, em 

Geometria, tinham que identificar o centro e o raio de uma circunferência. Os alunos 

continuaram a não conseguir escrever a função na forma pretendida. 

Deste modo, a professora deu algum tempo aos alunos para resolverem a questão, 

sendo que só o Grupo 4 conseguiu dar uma resposta (figura 13). 

 

Figura 13: Resposta do grupo 4 à questão 5.2 da tarefa 5 
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De seguida, a professora resolveu a questão no quadro, tendo explicado todos os 

passos necessários, questionando os alunos do modo como o poderia fazer. Os alunos 

passaram para o caderno e no final foi confirmado o vértice da parábola. 

Na realização da questão 5.3 da tarefa 5, tal como na realização da 5.2, os alunos 

manifestaram bastantes dúvidas e apenas o Grupo 4 conseguiu resolver corretamente a 

questão (figura 14). 

 

Figura 14: Resposta do Grupo 4 à questão 5.3 da tarefa 5 

No fim, a professora decidiu resolvê-la no quadro, conjuntamente com os alunos e 

concluiu que o vértice da parábola de uma função quadrática na forma 

0,2  acbxaxy  é 






 


aa

b
V

4
,

2
, onde acb 42  . 

 

Tarefa 6 

De modo a complementar a tarefa 5, os alunos realizaram a tarefa 6, que era a 

aplicação das funções quadráticas a um problema da vida real. 

Na questão 6.1 os alunos questionaram bastante a docente sobre “o que tinham de 

fazer”. Com o objetivo de serem eles a chegarem à resposta, a professora foi colocando 

algumas perguntas que os alunos responderam, e que a seguir se transcrevem: 

“Se tivessem uma bola e a atirassem ao ar, que tipo de trajetória percorria?” 

Os alunos responderam que era uma parábola e, logo em seguida um aluno 

concluiu que a trajetória da flecha era uma parábola. 

“Então, se queriam calcular a altura máxima da flecha o que tinham de calcular? 
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Os alunos responderam que tinham de calcular o vértice da parábola. 

Do mesmo modo, perguntou o que significava calcular “a que distância do ponto 

de lançamento caiu a mensagem”. Um aluno respondeu que era calcular os zeros da 

função quadrática. Assim, os alunos concluíram a realização da 6.1 e 6.2. 

Na resolução da questão 6.3 da tarefa 6 apenas um grupo mostrou dificuldades na 

sua resolução, mas depois de algumas sugestões, conseguiram completar a sua realização. 

Tarefa 7 

Antes da realização da tarefa 7, a professora realizou uma breve revisão sobre “o 

estudo do sinal de uma função”. 

Os alunos resolveram a 7.1 e um elemento de cada grupo foi ao quadro fazer a sua 

correção, onde apresentaram um esboço do gráfico da função e a solução em forma de 

intervalo de números reais. 

Na questão 7.2 os alunos tiveram algumas dificuldades em tirar as conclusões 

pedidas e a professora pediu aos alunos para observarem os esboços dos gráficos 

realizados na pergunta anterior (questão 7.1) e verem o que tinham determinado 

graficamente. Deste modo, os alunos conseguiram concluir que para estudar o sinal de 

uma função do 2º grau deve-se: 

 

 
Figura 15: Resposta do Grupo 1 à questão 7.2 da tarefa 7 

Depois destas duas perguntas, e com algumas ajudas da docente os alunos 

elaboraram o quadro pedido na questão 7.3 e o resumo da questão 7.4. 

A professora realçou que para resolverem uma inequação do 2º grau tinham 

sempre que seguir os passos referidos no resumo da questão 7.4. É de realçar que os 

alunos, nesta resposta, confundem o noção de termo com a noção de membro. 
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Figura 16: Resposta do Grupo 1 à questão 7.4 da tarefa 7 

Depois de responderem a estas quatro perguntas, os alunos estavam capazes de 

resolver inequações do 2º grau.  

Na resolução da questão 7.5, conforme os alunos resolviam as inequações, a 

professora percorreu os diversos grupos, ajudando-os nas dúvidas que foram surgindo. A 

professora esteve com especial atenção à resolução das alíneas d), e), f) e g), pois eram 

inequações onde o primeiro membro era um polinómio do 2º grau incompleto.  

Na resolução da alínea d), depois de simplificarem o 1º membro a professora 

reparou que alguns alunos estavam com algumas dúvidas, pois verificaram que o 

polinómio era incompleto. A docente realçou que a inequação se resolvia de modo 

análogo às alíneas anteriores. Nas alíneas seguintes os alunos não demonstraram muitas 

dificuldades. 

Todas as inequações foram corrigidas no quadro pelos alunos. 

Tarefa 8 

A tarefa 8 insidia sobre a aplicação das funções quadráticas e inequações do 2º 

grau a problemas do dia-a-dia. 

No primeiro problema, “ O Jogo”, os alunos perceberam que tinham de calcular 

h(0) e dar a resposta. Os alunos conseguiram resolveram as alíneas b), c) e e). Na alínea 

e) a professora teve de explicar que os alunos tinham de justificar porque não podiam 

escolher o valor de t negativo, já que estavam a trabalhar num problema. Ao longo da 

resolução apresentada, os alunos, nos cálculos intermédios, arredondaram o valor da raiz 

quadrada às unidades, tendo obtido t = 0. No entanto, na conclusão escreveram o valor 

correto t = -0,03. 
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Figura 17: Resposta do Grupo 2 à alínea e) do problema 1 da tarefa 8 

Na alínea d), os alunos já mostraram mais dificuldades, principalmente em 

perceber o que era pedido. A professora perguntou a toda a turma o que significava “a 

mais de 26 m” e um aluno respondeu que a altura era superior a 26 metros. Logo, 

escreveu no quadro que, então, tinham que resolver a inequação h(t) > 26. A maior parte 

dos alunos identificou que era uma inequação do 2º grau. Os alunos foram avisados que 

tinham de dar a resposta no contexto do problema, isto é, ter em conta que o tempo é uma 

grandeza sempre positiva. 

No 2º problema, “O Jardim” a maior parte dos alunos conseguiu chegar à 

expressão pedida na alínea a), embora em dois grupos a professora teve que dar algumas 

indicações. As outras duas alíneas eram parecidas com as alíneas 6.1. e 6.2. do problema 

da tarefa 6. Os alunos conseguiram resolvê-las e concluir o que era pedido. 

 
Figura 18: Resposta do Grupo 2 à alínea a) do problema 2 da tarefa 8 : 
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Capítulo IV – Conclusões do estudo 

Neste capítulo apresentamos os resultados e as conclusões mais relevantes para 

responder às questões da investigação. Começamos por fazer uma breve síntese do estudo 

e, em seguida, apresentamos as principais conclusões decorrentes da unidade de ensino. 

Debruçamo-nos, depois, sobre as implicações e recomendações para o ensino e 

aprendizagem das funções quadráticas. No final, fazemos uma reflexão de caráter pessoal 

como professora e como investigadora. 

IV.1. Apresentação das conclusões 

O objetivo deste estudo foi analisar o modo como os alunos identificam e 

resolvem inequações do 2º grau, bem como a aprendizagem das funções quadráticas dos 

alunos do 10ºano de escolaridade. Este estudo centrou-se na realização de uma unidade de 

ensino e compreendeu um conjunto de experiências de aprendizagem diversas. Foi usada 

uma sequência de tarefas de carácter investigativo e exploratório de modo que o aluno 

aplique e reveja processos já apreendidos, desenvolva destreza nos processos e 

compreenda os conceitos, conseguindo uma aprendizagem mais sólida. Cada tarefa foi 

realizada em pequenos grupos e, normalmente, em aulas de 90 minutos. No final de cada 

aula foi reservado um período de tempo para apresentação e discussão dos resultados de 

cada grupo à turma. 

A investigação teve uma natureza empírica e assume um cunho descritivo e 

interpretativo. Incidiu sobre a própria prática da investigadora, de uma turma do 10ºano 

Também foram utilizados os dados decorrentes da observação das aulas (registados das 

resoluções de tarefas de investigação). 
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Tendo em conta as questões definidas no início desta investigação: 

1. Os alunos conseguem identificar as expressões algébricas das funções 

quadráticas? 

2. No estudo das funções quadráticas da forma   0,
2

 akhxay , os alunos 

conseguem identificar a influência dos parâmetros a, h e k no gráfico da 

função? 

3. Como é que os alunos trabalham com as duas formas das expressões algébricas 

das funções quadráticas? 

4. Como interpretam os alunos, os enunciados de problemas que envolvem 

situações da vida real? 

5. De que modo resolvem as inequações do 2º grau? Em particular, como 

resolvem as inequações do 2º grau incompletas? 

Podemos concluir que: 

1. Antes da introdução ao estudo das funções do 2º grau, os alunos definem 

corretamente o conceito de função e reconhecem a função afim, bem como 

todas as representações gráficas e algébricas apresentadas. 

Depois da conclusão do estudo das funções quadráticas, a maior parte dos 

alunos identifica as expressões algébricas das funções quadráticas, bem como a 

expressão algébrica de uma inequação do 2º grau. Os alunos identificam os 

dois tipos de expressões algébricas da função quadrática (

  0,; 22
 acbxaxykhxay ).  

2. Na expressão algébrica da forma   0;
2

 akhxay , a maior parte dos 

alunos reconhece a influência dos parâmetros a, h e k no gráfico da função e 

que o vértice da parábola é da forma V= (h , k). Os alunos não demonstram 

dificuldades em identificar as propriedades da função quadrática (domínio, 

contradomínio, zeros, vértice da parábola, sinal, monotonia e extremos). 

3. Quando a expressão algébrica da função quadrática é do tipo

0,2  acbxaxy , os alunos identificam que o vértice é do tipo 








 


aa

b
V

4
,

2
, com acb 42  . No entanto, quase todos os alunos 

revelam muitas dificuldades em passar da expressão 0,2  acbxaxy  

para uma expressão da forma   0,
2

 akhxay . 
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4. Na aplicação do conceito e do estudo da função quadrática na resolução de 

problemas, alguns alunos revelam dificuldades em compreender o problema e 

identificar o que é pedido. Depois de ultrapassado este obstáculo, resolvem os 

problemas sem grandes dificuldades. O maior obstáculo reside na interpretação 

dos enunciados. 

5. Na resolução de inequações do 2º grau, os alunos identificam o sentido da 

concavidade da parábola, os zeros da função, fazem o esboço do gráfico, 

sabem identificar o sinal da função e escrevem a solução sob a forma de 

intervalos de números reais. 

Em particular, na resolução de inequações do 2º grau incompletas, no primeiro 

contacto não as identificam como sendo inequações do 2º grau, que se 

resolvem de modo análogo às outras. Depois de serem alertados para tal facto, 

resolvem-nas sem grandes problemas.  

No cálculo dos zeros da função quadrática, para fazer o esboço do gráfico, 

alguns alunos aplicam a fórmula resolvente sem primeiro igualarem a 

expressão algébrica da função a zero.  

Os alunos sabem o que estão a fazer, mas falta-lhes concentração e rigor nos 

processos. 

Na realização da ficha de avaliação onde este conteúdo foi avaliado, a maior parte 

dos alunos identificou a resolução de uma inequação do 2º grau no contexto de um 

problema e fê-lo corretamente. 

IV.2. Reflexão sobre a prática da professora interveniente 

Durante as aulas de aplicação das tarefas de investigação, foram registados os 

aspetos mais relevantes no desenvolvimento de cada tarefa durante a realização da 

unidade de ensino e que passamos a enumerar. 

A aprendizagem dos conceitos matemáticos sobre funções, processou-se através da 

participação dos alunos, na resolução de tarefas, em práticas sociais, ou seja, a partir das 

interações entre os alunos de cada grupo, entre grupos e entre os alunos e a professora. 

Estas interações influenciaram positivamente o trabalho dos alunos. Por seu lado, a 

professora teve uma influência importante, mas discreta, pois o seu papel foi de procurar 

orientar os alunos no trabalho sem lhes reduzir a atitude investigativa. 
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A entrega dos enunciados das tarefas, no início de cada aula, foi acompanhada por 

breves indicações respeitantes ao modo de organização do trabalho, tempo previsto para a 

sua realização, material a utilizar e elaboração de relatórios com as resoluções e 

conclusões. 

Na fase de desenvolvimento da tarefa começou por se notar a falta de hábito dos 

alunos em realizar trabalho de natureza investigativa na sala de aula, pois algumas das 

suas reações iam no sentido de solicitar à professora que se assumisse como agente 

centralizador do discurso. Numa primeira fase, às primeiras dificuldades, solicitaram a 

professora para que esta lhes dissesse o que era para realizar, não fazendo muito esforço 

em tentar compreender a tarefa. Aqui, o papel da professora traduziu-se no apoio que deu 

na primeira tarefa, incentivando uma segunda leitura mais atenta e dando algumas 

orientações através de questões, explicações e chamadas de atenção. Numa segunda fase, 

os alunos encararam as tarefas de uma forma mais natural e no início de cada aula 

perguntaram se iam continuar a trabalhar em grupo com as “fichas” fornecidas pela 

professora. 

Contudo, constatou-se que a dependência dos alunos em relação à professora 

esteve sempre presente ao longo da unidade de ensino, pois esta foi solicitada com 

frequência para esclarecer dúvidas, responder a questões ou confirmar conjeturas.  

Durante as aulas a professora foi circulando pela sala e, sempre atenta ao 

desenrolar dos trabalhos, adotou uma postura interrogativa que os levava a refletir sobre 

as suas próprias dúvidas e questões. Esta postura contribuiu para a evolução dos alunos, 

acabando estes por se envolverem mais nas tarefas, tornando-se mais autónomos, 

passando a valorizar tanto as respostas como os processos utilizados e a considerar, em 

alguns problemas, várias hipóteses de resposta para uma questão. 

No final de cada aula, os grupos apresentaram e explicaram os resultados obtidos e 

sobretudo, procuraram justificações e partilharam as conclusões de cada grupo à turma. 

IV.3. Recomendações e limitações 

Notou-se neste estudo que os alunos possuem conhecimentos sobre funções, 

conhecem algumas das suas representações e conceitos, mas revelam um conhecimento 

compartimentado não conseguindo, por vezes, estabelecer a conexão entre as várias 

representações e conteúdos que consideram objetos matemáticos distintos. Os alunos vão 
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desenvolvendo este conceito à medida que vão estudando novas classes de funções e que 

vão resolvendo vários tipos de problemas. 

É, pois, importante que o ensino seja pensado de modo a proporcionar aos alunos 

uma variedade de situações problemáticas baseadas em tarefas de exploração e 

investigação e problemas, que incluam o recurso a uma diversidade de estratégias. 

Os alunos aderiram muito bem às tarefas propostas na unidade de ensino. Todos 

participaram com interesse e gostaram de ter trabalhado em grupo, pois, de acordo com as 

suas opiniões, isso facilitou a sua própria aprendizagem. O interesse em entregar 

trabalhos que refletissem o seu empenhamento em resolver as tarefas também contribuiu 

para o desenvolvimento das aulas. Constatou-se, à semelhança de outros estudos, que o 

trabalho de grupo e as interações sociais se revelam potenciadores de um bom 

desempenho dos alunos (César, 1998), e que a aquisição de conhecimentos se torna mais 

compreensiva e menos mecanizada. 

Os encarregados de educação aceitaram e aprovaram a investigação realizada com 

os seus educandos. 

A investigação realizada mostra, também, a importância de uma cuidadosa 

preparação de tarefas. Na verdade, uma das principais preocupações foi preparar bem a 

unidade de ensino, “Funções Quadráticas” do 10.º ano, de uma forma consistente e 

baseada em problemas e tarefas de exploração e investigação. 

Uma dificuldade que surgiu no decorrer do estudo foi a gestão do tempo para a 

realização das tarefas. Os alunos sentiram necessidade de terem mais tempo para elaborar 

as tarefas com calma e ao pormenor. Apesar disso, enquanto professora, foi muito 

gratificante ter colocado em prática esta experiência, uma vez que fizemos uma gestão 

diferente das aulas com utilização de tarefas realizadas em grupo. 

Apesar dos resultados não poderem ser generalizáveis, julgamos que não deixa de 

ser uma descrição científica de uma experiência que ocorreu em contexto de sala de aula e 

forneceu uma boa indicação acerca do modo como os alunos trabalham com as Funções 

Quadráticas, como as aplicam na resolução de problemas e resolvem inequações do 2º 

grau. 
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IV.4. Implicações para futuras investigações 

Como nos anos letivos seguintes (11º ano e 12º ano) os alunos vão resolver 

inequações do 2º grau com outro tipo de funções (racionais, irracionais, exponenciais, 

logarítmicas, trigonométricas), era interessante analisar o modo como os alunos irão 

reagir e aplicar estes conteúdos. 

Seria também interessante voltar a aplicar este estudo noutros grupos de alunos de 

10º ano e comparar os resultados obtidos, reformulando as tarefas e acrescentando outras.  
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Anexos 

Nesta parte compilamos os documentos essenciais ao desenvolvimento do trabalho 

e aos quais foi feita referência no corpo do texto. 

A.1. Tarefas 

Em seguida apresentam-se os enunciados das tarefas que foram implementadas em 

sala de aula, no âmbito do estudo de investigação elaborado. 
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Tarefa 1: Quadrados inscritos num quadrado 

Considera um quadrado de lado 5 cm e um ponto P que se desloca ao longo de um dos 

lados e que vai gerando quadrados inscritos no quadrado dado, como sugere a figura. 

 

 

 

 

1.1. Entre que valores varia o deslocamento? 

 

1.2. Define analiticamente a função que relaciona a área do quadrado a verde, obtido com 

o deslocamento do ponto P. 

 

1.3. Usando a calculadora gráfica faz um esboço do gráfico da função. 

 

 

 

 

 

A Professora: Ângela Reis 
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Proposta de resolução da Tarefa 1: “ Quadrados inscritos num quadrado” 

 

1.1. O deslocamento do ponto P varia entre 0 cm e 5 cm, porque o ponto P desloca-se 

num quadrado de lado 5 cm. 

 

1.2. Seja x o deslocamento de P e seja l o lado do quadrado que se obtém quando o ponto 

P se desloca ao longo de um lado do quadrado inicial. Então, 2lA  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então,   25102 2  xxxA . 

 

1.3. Considerando o domínio da função no contexto do problema, o gráfico da função é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25102

1025

5

22

222

222







xxl

xxxl

xxl

x 

l 
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Tarefa 2: Funções do Tipo 2axy  , a ≠ 0. 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice 

da 

parábola 

Contradomínio Extremo 

2xy    

 

    

22xy    

 

    

22,0 xy    

 

    

2xy    

 

    

22xy    

 

    

 

2.1. Indique a influência do parâmetro a no comportamento das funções desta família. 

2.2. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) As funções definidas por 2axy  , a ≠ 0 têm por gráfico uma ____________. 
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b) O eixo de simetria, em funções do tipo 2axy  , a ≠ 0, é a reta de equação 

___________, sendo o vértice da parábola o ponto de coordenadas (______ , 

______). 

c) A parábola tem a concavidade virada para cima se ______ e para baixo se 

________. 

d) O valor absoluto de a faz variar a “_____________________” da parábola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Professora: Ângela Reis 
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Proposta de resolução da Tarefa 2: Funções do Tipo 2axy  , a≠0. 

 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice Contradomínio Extremo 

2xy   

 

x=0 V=(0,0)  0D  Mínimo 

absoluto: 0 

22xy   

 

x=0 V=(0,0)  0D  Mínimo 

absoluto: 0 

22,0 xy   

 

x=0 V=(0,0)  0D  Mínimo 

absoluto: 0 

2xy   

 

x=0 V=(0,0)  0D  Máximo 

absoluto:0 

22xy   

 

x=0 V=(0,0)  0D  Máximo 

absoluto:0 

 

2.1. Depois de analisados os gráficos, concluímos que o parâmetro a influência a 

concavidade da parábola. Se a for positivo, a parábola tem a concavidade voltada 

para cima e se a for negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. 

Quanto maior for o valor de a, em valor absoluto, mais “aberta” é a parábola. 
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2.2. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) As funções definidas por 2axy  ,a ≠ 0 têm por gráfico uma __parábola__. 

b) O eixo de simetria, em funções do tipo 2axy  , a ≠ 0, é a reta de equação 

_____x=0______, sendo o vértice o ponto de coordenadas  

(__0_ , _0_). 

c) A parábola tem a concavidade virada para cima se __a > 0____ e para baixo 

se ____a < 0____. 

d) O valor absoluto de a faz variar a “_____abertura____” da parábola. 
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Tarefa 3: Funções do Tipo kaxy  2 , a ≠ 0. 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice 

da 

parábola 

Contradomínio Extremo 

22  xy   

 

 

    

12  xy   

 

 

    

12 2  xy

 

 

 

 

    

22  xy

 

 

 

 

    

 

 

3.1. Indique a influência do parâmetro k no comportamento das funções desta família. 
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3.2. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) O eixo de simetria, em funções do tipo kaxy  2 , a ≠ 0, é a reta de equação 

___________, sendo o vértice da parábola o ponto de coordenadas (______, 

______); 

b) Em relação aos zeros, pode afirmar-se que: 

i. Se a e k têm o mesmo sinal, ____________________________; 

ii. Se a e k têm sinais contrários, ___________________________; 

c) Quanto aos extremos, a função admite um: 

i. _____________________________, se a > 0; 

ii. _____________________________, se a < 0. 

d) Pode obter-se o gráfico de kaxy  2 , a ≠ 0 efetuando uma translação vertical, 

associada ao vetor ______________________, do gráfico de .2axy  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Professora: Ângela Reis 
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Proposta de resolução da Tarefa 3: Funções do Tipo kaxy  2 , a≠0. 

 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice Contradomínio Extremo 

22  xy  

 

x=0 V=(0,2)   ,2D  Mínimo 

absoluto:2 

12  xy  

 

x=0 V=(0,-1)   ,1D  Mínimo 

absoluto:-1 

12 2  xy

 

 

x=0 V=(0,1)  1,D  Máximo 

absoluto:1 

22  xy

 

 

x=0 V=(0,-2)  2,D  Máximo 

absoluto:-2 

 

3.1. O valor de k faz variar a ordenada do vértice da parábola e o valor do extremo. 

3.2. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) O eixo de simetria, em funções do tipo kaxy  2 , a≠0, é a reta de equação 

_____x=0______, sendo o vértice o ponto de coordenadas  

(___0___, ___k___); 

  



80 

 

b) Em relação aos zeros, pode afirmar-se que: 

i. Se a e k têm o mesmo sinal, ___a função não tem zeros; 

ii. Se a e k têm sinais contrários, _a função tem dois zeros 

simétricos__; 

 

c) Quanto aos extremos, a função admite um: 

i. ___Mínimo absoluto_______________, se a > 0; 

ii. ___Máximo_absoluto_______________, se a < 0. 

 

d) Pode obter-se o gráfico de kaxy  2 , a≠0 efetuando uma translação horizontal, 

associada ao vetor __(0 , k)___, do gráfico de .2axy  . 
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Tarefa 4: Funções do Tipo  2
hxay  , a ≠ 0 

 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice 

da 

parábola 

Contradomínio Extremo 

 2
1 xy   

 

 

    

 21 xy   

 

 

    

 2
1 xy   

 

 

    

 2
13  xy
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4.1. Indique a influência do parâmetro h no comportamento das funções desta família. 

4.2. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) O eixo de simetria, em funções do tipo  2
hxay  , a ≠ 0, é a reta de equação 

___________, sendo o vértice da parábola o ponto de coordenadas (______, 

______); 

b) O zero da função é_____________________________; 

c) Pode obter-se o gráfico de  2
hxay  , a ≠ 0 efetuando uma translação 

horizontal, associada ao vetor ______________________, do gráfico de .2axy  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Professora: Ângela Reis 
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Resolução da Tarefa 4: “ Funções do Tipo  2
hxay  ”, a≠0 

 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice Contradomínio Extremo 

 2
1 xy  

 

x=1 V=(1,0)  0D  Mínimo 

absoluto:0 

 21 xy  

 

x=-1 V=(-1,0)  0D  Mínimo 

absoluto:0 

 2
1 xy  

 

x= -1 V=(-1,0)  0D  Máximo 

absoluto:0 

 2
13  xy

 

 

x=1 V=(1,0)  0D  Máximo 

absoluto:0 

 

4.1. O parâmetro h faz variar o eixo de simetria do gráfico, o zero da função e a abcissa do 

vértice. 
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4.2. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) O eixo de simetria, em funções do tipo  2
hxay  , a≠0, é a reta de equação 

____x=h_______, sendo o vértice o ponto de coordenadas  

(___h___, ___0___); 

 

b) O zero da função é________x=h_______________; 

c) Pode obter-se o gráfico de  2
hxay  , a≠0 efetuando uma translação 

horizontal, associada ao vetor _____(h , 0)_____, do gráfico de .2axy  . 
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Tarefa 5: Funções do Tipo   khxay 
2

, a ≠ 0 e na forma geral 

0,2  acbxaxy . 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice 

da 

parábola 

Contradomínio Extremo 

  21
2
 xy   

 

 

    

  51
2
 xy   

 

 

    

  513
2
 xy   

 

 

    

422  xxy   
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5.1. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) O eixo de simetria, em funções do tipo   khxay 
2

, a ≠ 0, é a reta de 

equação ___________, sendo o vértice da parábola o ponto de coordenadas 

(______, ______); 

b) Pode obter-se o gráfico de   khxay 
2

, a ≠ 0 efetuando uma translação, 

associada ao vetor ______________________, do gráfico de .2axy  . 

 

5.2. A função 122  xxy  é uma função quadrática na forma geral. Nesta 

expressão, a identificação do vértice da parábola que lhe corresponde não é 

imediata, como nas funções apresentadas na forma anterior. 

 No entanto, toda a função quadrática escrita na forma 0,2  acbxaxy  

pode ser escrita na forma   khxay 
2

, a ≠ 0. 

 Deste modo, escreve 122  xxy  na forma   khxay 
2

 e confirma as 

coordenadas do vértice determinadas anteriormente. 

5.3. A partir da forma geral 0,2  acbxaxy , de uma função quadrática, 

determina a expressão que permite determinar as coordenadas do vértice da 

parábola. Para isso, começa por escrever 0,2  acbxaxy  na forma 

  khxay 
2

, a  ≠ 0. 

 

 

A Professora: Ângela Reis 
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Proposta de resolução da Tarefa 5: Funções do Tipo   khxay 
2

, a≠0 e na forma 

geral 0,2  acbxaxy . 

 

Com a ajuda da calculadora gráfica, completa o quadro seguinte. 

Função Esboço do 

gráfico 

Eixo de 

simetria 

Vértice Contradomínio Extremo 

  21
2
 xy  

 

x=1 V=(1,2)   ,2D  
Mínimo 

absoluto:2 

  51
2
 xy  

 

x= -1 V=(-1,-5)   ,5D  Mínimo 

absoluto:-5 

  513
2
 xy  

 

x=1 V=(1,-5)  5,D  Máximo 

absoluto:-5 

422  xxy  

 

x= -1 V=(-1,-3)  3,D  Máximo 

absoluto:-3 

 

5.1. Copie para o caderno e completa as frases seguintes: 

a) O eixo de simetria, em funções do tipo   khxay 
2

, a≠0, é a reta de equação 

__x=h__, sendo o vértice o ponto de coordenadas  (____h__, ___k___); 

b) Pode obter-se o gráfico de   khxay 
2

, a≠0 efetuando uma translação 

horizontal, associada ao vetor ______(h , k)_____, do gráfico de .2axy  . 
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5.2.  

 
 
 
  31

312

4112

42

42

2

2

2

2

2











xy

xxy

xxy

xxy

xxy

 

Logo o vértice é (-1,3). 

5.3.  

  

 

 

 

 

 

Então, o vértice vai ser da forma V= 







 c

a

b

a

b

4
,

2

2

. 

Como 
aa

acb

a

ac

a

b
c

a

b

44

4

4

4

44

222 



 , onde acb 42   é o binómio 

discriminante. 

O vértice de uma parábola de uma função quadrática da forma 

0,2  acbxaxy  é do tipo 






 


aa

b

4
,

2
. 
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b
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b
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Tarefa 6: O príncipe Afonso 

“Depois de uma longa aventura, o destemido príncipe Afonso chega ao seu 

castelo, encontrando a ponte levadiça erguida e sem qualquer dos seus súbitos de guarda. 

Tendo feito várias tentativas infrutíferas de comunicação com o interior do castelo, 

o príncipe decidiu utilizar a sua besta para enviar uma mensagem, presa a uma flecha, por 

cima das muralhas do castelo. Admita que a trajetória da flecha é dada por:

 
15

372,1
2x

xxf  , onde f(x) representa a altura (em metros) em função da distância 

horizontal percorrida (em metros).” 

 

 

 

 

 

6.1.Calcule f (0) e diga qual é o seu significado no contexto da situação descrita. 

6.2.Determine a que distância do ponto de lançamento caiu a mensagem e a altura 

máxima atingida pela flecha na sua trajetória. Indique os valores aproximados com 

duas casas decimais. 

6.3.Calcule f (20), aproximado às centésimas e diga qual é o seu significado. 

6.4.Sabendo que o príncipe Afonso se encontrava a 30 metros da muralha do castelo e 

que esta tem 23 metros de altura, diga, justificando, se a flecha chegou ao interior do 

castelo. 

 

A Professora: Ângela Reis 
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Proposta de resolução da Tarefa 6: “ O príncipe Afonso” 

Admita que a trajetória da flecha é dada por:  
15

372,1
2x

xxf  , onde f(x) 

representa a altura (em metros) em função da distância horizontal percorrida (em metros). 

 

 

 

 

6.1.f (0)= 
15

0
0372,1  =1,72. Significa que inicialmente a flecha está a 1,72 metros do 

chão. 

6.2.Para determinar a distância do ponto de lançamento a que caiu a mensagem temos que 

calcular os zeros da função. 

 

 

 

 

 

  

O valor de -0,71 é impossível no contexto do problema, pois é negativo. 

Para determinar a altura máxima atingida pela flecha temos que calcular o vértice da 

parábola que representa esta função. 
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 A flecha caiu a 45,71 metros do ponto de lançamento e atingiu uma altura máxima 

de 35,47 metros. 

6.3.
 

 

  05,3520

72,1203
15

20
20

2





f

f
 

Quando a flecha percorreu 20 metros, na horizontal, estava a uma altura de 35,05 

metros. 

 

6.4.A flecha chegou ao interior do castelo, porque a flecha percorreu 45,71 metros até 

atingir o chão, a altura máxima atingida foi de 35,05 metros e quando a flecha 

percorreu 30 metros estava a uma altura de 31,71 metros de altura. Esta altura é 

superior a 23 metros. 
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Tarefa 7: Inequações envolvendo funções do 2º grau 

 Conhecendo as raízes da equação 02  cbxax (zeros da função f(x)= 

cbxax 2 ), e o sinal de a, sabemos então situar o gráfico em relação ao eixo horizontal 

e podemos identificar a variação do sinal da função. 

7.1. Com o auxílio da calculadora gráfica, estude o sinal das seguintes funções 

quadráticas: 

a)   862  xxxf ; 

b)   862 2  xxxg ; 

c)   1362  xxxh ; 

d)   25102  xxxj . 

 

7.2. Para resolver a questão anterior, analiticamente, identifique o que precisa 

saber e determinar para estudar o sinal de uma função do 2º grau. 

 

7.3. Elabore um quadro resumo de todas as situações possíveis no estudo do 

sinal de uma função do 2º grau. 

 

Se  xf é um polinómio do 2º grau, as condições 

        00,0,0  xfexfxfxf  dizem-se inequações do 2º grau. 

Podemos concluir que é fundamental conhecer o comportamento gráfico das funções 

da forma    0,2  acbxaxxf , já que esse conhecimento, aliado à análise do 

sinal de a e ao número de zeros, permite resolver, com facilidade, qualquer 

inequação do 2º grau. 

7.4. Juntamente com os seus colegas, faça um resumo dos passos necessários 

para resolver uma inequação do 2º grau. 
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7.5. Resolva as seguintes inequações: 

a)  0432  tt ; 

b) 2253 aa  ; 

c) 
 

2

4

3

612 2 


 xxx
; 

d)    133  xx ; 

e) 042 x  

f) 92 x ; 

g)   02
2
x . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Professora: Ângela Reis 



95 

Proposta de resolução da Tarefa 7: Inequações envolvendo funções do 2º grau 

7.1.Com o auxílio da calculadora gráfica, estude o sinal das seguintes funções 

quadráticas: 

a)   862  xxxf ; 

Positiva em:     42,  

Negativa em:  4,2  

 

b)   862 2  xxxg ; 

Positiva em:  1,4  

Negativa em:     ,14,  

 

c)   1362  xxxh ; 

Sempre positiva em:  

 

 

 

d)   25102  xxxj . 

Positiva em:  5\  

 

 

7.2. Para estudar o sinal de uma função do 2º grau temos que saber os zeros, o sentido 

da concavidade da parábola (sinal de a) e em seguida elaborar um esboço do gráfico 

da parábola. 
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7.3.  

Sinal 

de a 
Nenhum zero Um zero Dois zeros 

a>0 

 

 

 

 

 

 

a<0 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Juntamente com os seus colegas, faça um resumo dos passos necessários para 

resolver uma inequação do 2º grau. 

1º Passo: 

Transformar o 1º membro da inequação num polinómio simplificado e reduzido e o 

2º membro em zero. 

2º Passo: 

Calcular os zeros do primeiro membro. 

3º Passo: 

Identificar o sinal de a. 

4º Passo: 

Efetuar um esboço da parábola. 

5º Passo: 

Indicar o conjunto solução através de intervalos de números reais. 
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7.5. 

a)  0432  tt ; 
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c)  
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d)  
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e)  

04

..

04

2

2





x

AC

x

 

A equação não tem zeros reais.  S  
 

f)  
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g)  
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Tarefa 8: Aplicação a Problemas do Dia-a-dia 

O Jogo 

 

Uma bola é lançada na vertical de baixo para cima. A altura h, em metros, a que se 

encontra do solo, t segundos após o lançamento, é dada por:   1305 2  ttth . 

 

 

 

 

 

a) Determine a altura a que a bola se encontrava no instante inicial. 

b) Calcule h (2) e interpreta o resultado no contexto do problema. 

c) Determine a altura máxima atingida pela bola e o instante em que ocorreu. 

d) Em que intervalo de tempo a bola se encontrou a mais de 26 metros de altura? 

e) Em que instante a bola atingiu o solo?  

Nos cálculos intermédios conserva 3 casas decimais e dá a resposta final 

aproximada às unidades. 
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O Jardim 

Pretende-se construir um jardim junto a um lago, conforme ilustra a figura.  

 

 

 

 

 

 

 Três lados do jardim confinam com o lago e os outros três ficam limitados por uma 

rede. 

 Os lados consecutivos do jardim têm de ser sempre perpendiculares. 

 As dimensões indicadas na figura estão expressas em metros. 

 Tal como a figura mostra, x é a medida, em metros, de um dos lados do jardim. 

 Vão ser utilizados, na totalidade, 100 metros de rede. 

a) Mostre que a área do jardim, em 2m , é dada em função de x por: 

  1400402 2  xxxf . 

b) Recorrendo à calculadora gráfica, determine o valor de x para o qual a área é 

máxima. 

 

c) Sem recorrer à calculadora, determina os valores de x para os quais a área do jardim 

é superior a 1582 2m . 

      

     (Adaptado do Teste Intermédio de Matemática A do 10º ano, 2008) 

 

A Professora: Ângela Reis 
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Proposta de resolução da Tarefa 8: “Aplicação a Problemas do Dia-a-dia” 

 

“O Jogo” 

  1305 2  ttth , h em metros e t em segundos 

a)   11030050 2 h  

No momento inicial a bola está a um metro do solo. 

b)   4161201230252 2 h  

 Ao fim de 2 segundos, a bola está a uma altura de 41 metros. 

c) Para determinarmos a altura máxima e o instante em que ocorreu temos que 

determinar o vértice. 

 

 

 

 

 A altura máxima atingida pela bola foi de 46 metros e ao fim de 3 segundos. 

d) Para respondermos a esta questão temos de resolver a inequação 

261305 2  tt . 

  

 

 

 

 

 

 A bola esteve acima dos 26 metros entre 1 segundo e os 5 segundos, exclusive.  
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e) Para respondermos a esta questão temos de calcular os zeros da função. 

   

  

 

 

 A bola atingiu o solo ao fim de 6 segundos. 

 

O Jardim” 

 

  

 

 

 

 

 

a) Para determinarmos a área do jardim temos que dividir o jardim em dois retângulos, 

como a figura sugere, por exemplo. 

Depois temos de calcular a área de cada um e somarmos as duas.  

Se designarmos por y o comprimento do retângulo B e como sabemos que são 

necessários 100 m de rede para vedar o jardim, podemos concluir que 

xyxyx 28010020  . 

Logo   2280280 xxAxxA BB  . 

O retângulo A tem de largura 20 m e de comprimento 80-2x-10 = 70-2x. Então 

  xxAxA AA 40140027020  . 

A 

B 

033,0033,6

10

33,3030

10

33,3030

10

2090030

01305 2
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Podemos dizer que a área total do jardim vai ser 

1400402280401400 22  xxxxxxAAA BATotal , como queríamos 

demonstrar. 

b) Para resolver esta questão temos que introduzir na calculadora a função que define a 

área do jardim e determinar o vértice da parábola. 

Como estamos no contexto de um problema da vida real, temos que mudar a janela 

de visualização do gráfico de modo a que o valor de x seja positivo e a área 

também, ou seja, x varia entre o e 38 (aproximadamente) e y (área) varia entre 0 e 

2000. 

Assim, o gráfico é  

 

 

 

 O vértice da parábola é (10; 1600). 

 A área máxima é de 1600 2m  quando x é 10 m.  

c) Para responder a esta questão temos de resolver a inequação 

15821400402 2  xx . 

  

 

 

 

 

 

A área é superior a 1582 2m  quando o valor de x variar entre 7 metros e 13 metros. 
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A.2. Pedidos de autorização 

Em seguida, apresentam-se as cartas enviadas, respetivamente ao Diretor do 

Agrupamento e aos Encarregados de Educação dos alunos participantes no estudo 

elaborado. 
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Pedido de autorização ao Diretor do Agrupamento 

 

 

Exmo. Senhor Diretor do Agrupamento  

de Escola 

 

 

 

Eu, Ângela Maria Martins Gonçalves Coelho Reis, professora do quadro do grupo 500 

(Matemática), venho pedir autorização para que, no âmbito da elaboração do meu 

trabalho de investigação, inserido no 2º ano do 2º Ciclo em “Ensino da Matemática no 3º 

Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário”, na UTAD, realizar com a turma do 10º 

ano tarefas sobre a “Função Quadrática e Resolução de Inequações do 2º Grau”. 

Estas tarefas serão fichas de trabalho em grupo/pares orientadas por mim. Nestas fichas 

os alunos estudarão as “Funções Quadráticas e a Resolução de Inequações do 2º grau”, 

inseridas na unidade de Funções do 10º ano e complementadas por exercícios do manual. 

As conclusões retiradas nestas tarefas irão ser utilizadas para o meu trabalho de 

investigação. 

 

 

     Vila Real, 5 de Fevereiro de 2013. 

     Pede deferimento, 

     Com os cumprimentos,  

Ângela Coelho Reis 
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Pedido de autorização aos Encarregados de Educação 

 

 

 

 

Eu, Ângela Maria Martins Gonçalves Coelho Reis, professora de Matemática A do seu 

educando, no âmbito da elaboração da tese do 2º ciclo em “Ensino da Matemática no 3º 

Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário”, na UTAD, vem pedir autorização para 

recolher e utilizar as conclusões escritas que o seu educando irá produzir quando resolver 

fichas/tarefas em pares sobre as “Funções Quadráticas e Resolução de Inequações do 2º 

grau”. 

       14 de Fevereiro de 2013 

      Atenciosamente, Ângela Coelho Reis 

 

 

 

Eu,---------------------------------------------------------------------------- encarregado/a de 

educação do aluno/a----------------------------------------------------------, nº------- do 10ºano, 

autorizo/não autorizo (riscar o que não interessa) que a docente recolha e utilize a 

informação pretendida. 

 

O Encarregado de Educação:________________________________Data:___/___/___ 

 

 

 


