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O que veremos

● Como é possível descrever padrões em dados?
– Como utilizar gráficos para visualizar a forma de dados 

de uma única variável;

– Mostrar mudanças em dados de duas variáveis;

– Vamos trabalhar com funções e as utilizaremos para 
modelar mudanças

● Como representar funções por meio de palavras, tabelas, 
gráficos e equações;

● Identificar propriedades de funções
● Usar linguagem de funções para descrever e criar gráficos.



  

Descrevendo dados de uma única variável

● Em termos estatísticos, características que variam de pessoa para 
pessoa como, por exemplo, altura, raça, idade e formação são 
chamadas de variáveis;

● Informações coletadas sobre uma variável são chamadas de dados;
● Algumas variáveis, como idade, altura ou número de pessoas em 

seu domicílio, podem ser representadas por um número 
acompanhado de uma unidade de medida
– São chamadas de variáveis quantitativas. Ex.: 18 anos;

● Para outras variáveis, como gênero ou curso universitário, usamos 
categorias, como masculino, feminino, ou biologia e história, para 
classificar as informações
– Essas variáveis são chamadas de variáveis categóricas ou qualitativas.



  

Visualizando dados de única variável

● Seres humanos são criaturas visuais;
● Converter dados em uma imagem pode tornar muito 

mais fácil o reconhecimento de padrões.
● Gráfico de barras:

– Dados qualitativos são geralmente apresentados na forma 
de um gráfico de barras.

– O comprimento da barra para uma única categoria informa 
a frequência absoluta (o número de observações 
pertencentes àquela categoria) ou a frequência relativa (o 
percentual em relação ao total de observações)



  

Exemplo



  

Exercício 1



  

Exercício 1 - resposta



  

O que um bom gráfico deveria conter

● 3 elementos:
– Um título informativo descrevendo sucintamente o 

gráfico;

– Eixos claramente identificados (ou uma legenda) 
incluindo as unidades de medida, por exemplo, 
indicando se a idade está medida em meses ou 
anos;

– A fonte dos dados citados na tabela de dados, no 
texto ou no gráfico.



  

Histogramas

● Um histograma é uma forma especializada de gráfico de barras 
que é utilizada para visualizar dados de uma única variável 
quantitativa;

● O eixo horizontal de um histograma é um subconjunto dos 
números reais com a unidade (representando, por exemplo, o 
número de anos) e o tamanho de cada intervalo indicado;

● Os intervalos são, em geral, igualmente espaçados para facilitar 
comparações;
– Atenção: o tamanho do intervalo pode revelar ou mascarar padrões nos 

dados;

● O eixo vertical pode ser identificado com uma frequência absoluta 
ou com uma frequência relativa.



  

Exemplo



  

Exercício 2



  

Exercício 2 - resposta



  

Descritores numéricos: o que é a média

● A média aritmética é a soma de uma lista de números 
dividida pela quantidade de termos na lista;

● A mediana é o valor central de uma lista de números 
ordenados em ordem crescente: metade dos valores 
são iguais ou menores do que a mediana e metade 
são maiores ou iguais à mediana;
– Se o número de observações for ímpar, a mediana é o 

número do meio na lista. Se o número de observações for 
par, a mediana é a média dos dois valores centrais na lista.



  

Significado da média e mediana

● A mediana divide o número de entradas de um 
conjunto de dados em duas metades iguais e 
não se altera com mudanças nos valores acima 
e abaixo dela;

● A média aritmética é a estatística mais utilizada 
com maior frequência nas mídias de notícias e, 
ao contrário da mediana, pode ser afetada por 
alguns valores extremos chamados de 
anômalos ou atípicos.



  

Exemplo



  

Ver lista de exercícios 1



  

Descrevendo relações entre duas variáveis

● Ao observarmos dados com duas variáveis, 
podemos aprender como uma mudança em 
uma variável afeta uma mudança na outra 
variável;
– Como o peso de uma criança determina a 

quantidade de medicamento prescrita por um 
pediatra?

– Como a idade ou a renda mediana variam ao longo 
do tempo?



  

Exercício

Vejam que os dados se tornam
pares ordenados.

Isto é o que chamamos de
uma série temporal.

Em torno de 75% dos gráficos
publicados em notícias são 
séries temporais.



  

Exercício - resposta



  

Como fazer um resumo rápido de 
uma análise de dados

● Colete informações relevantes (se possível de fontes diversas, 
incluindo a internet);

● Procure identificar padrões, tomando notas;
● Identifique uma ideia-chave (dentre muitas possíveis) que possa 

fornecer uma frase que sintetize a ideia central;
● Selecione evidências e argumentos que corroborem sua ideia-

chave;
● Examine evidências e argumentos contrários e decida se eles 

deveriam ser incluídos;
● Construa um resumo de 60 segundos, partindo da frase que 

sintetiza sua ideia central.



  

Usando equações para descrever 
mudanças

● Às vezes, as relações entre duas variáveis também podem ser 
descritas com uma equação;

● Uma equação fornece uma regra sobre como uma mudança no 
valor de uma variável afeta a mudança no valor da outra variável;

● Uma equação que é utilizada para descrever uma situação do 
mundo real é chamada de modelo matemático. 

● Estes modelos oferecem descrições compactas, geralmente 
simplificadas, do que pode ser uma situação complexa. 

● A acurácia das previsões feitas com estes modelos pode ser 
questionada e disciplinas externas à matemática podem ser 
necessárias para ajudar a responder as questões. 



  

Exemplo

● Considerando que a variável n representa o 
número de anos de educação além do 8º ano e 
E representa os rendimentos medianos anuais 
(em dólares) para pessoas vivendo nos 
Estados Unidos, então a seguinte equação e 
gráfico modelam a relação entre E e n.



  

Descrevendo a relação entre 
variáveis abstratas

● Variáveis podem representar grandezas que 
não estão associadas com objetos ou eventos 
reais;

● Para encontrar soluções dessas equações, 
devemos encontrar pares de valores para X e 
Y que tornam a sentença verdadeira.



  

Exercício



  

Exercício - resposta



  

Exercício

● Descreva como as soluções das seguintes 
equações se assemelham e como elas diferem 
entre si:
– 3x+5=11

– x+2=x+2

– 3+x=y+5



  

Exercício - resposta



  

Exercício



  

Exercício - resposta



  

Introdução a funções

● O que é uma função:
– Quando falamos informalmente de uma grandeza como 

uma função de alguma outra grandeza, queremos dizer que 
uma depende da outra;

– Uma função é um tipo especial de relação entre duas 
grandezas:

● Se o valor de uma grandeza determina unicamente o valor de uma 
segunda grande, a segunda grandeza é uma função da primeira. 

– Uma função é uma regra que atribui a cada grandeza de 
entrada exatamente uma grandeza de saída:

● A saída é uma função da entrada.



  

Representando funções

● A regra de uma função pode ser descrita 
usando palavras, tabelas de dados, gráficos ou 
equações;

● Quando uma função é descrita destes vários 
modos, cada descrição fornece a mesma 
informação, mas com uma ênfase diferente.



  

Exercício



  

Exercício - resposta



  

Entrada e saída: variáveis 
independentes e dependentes

● Chamamos a entrada de uma função de 
variável independente e a saída de variável 
dependente;

● Quando um conjunto de pares ordenador 
representa uma função, cada par ordenado é 
escrito na forma:
– (entrada, saída) ou 

– (variável independente, variável dependente)



  

Entrada e saída: variáveis 
independentes e dependentes

● A convenção matemática é que a primeira 
variável, ou entrada de uma função, seja 
representado no eixo horizontal e que a 
segunda variável, ou saída, seja representada 
no eixo vertical.



  

Exemplo



  

Exercício



  

Exercício - resposta



  

Exercício



  

Exercício - resposta



  

Como dizer se um gráfico representa uma função: o 
teste da reta vertical

● Para que um gráfico represente uma função, 
cada valor de entrada no eixo horizontal deve 
estar associado a um e a apenas um valor de 
saída no eixo vertical;

● Se você conseguir desenhar uma reta vertical 
que intercepte o gráfico em mais de um ponto, 
então pelo menos uma entrada está associada 
a duas ou mais saídas; portanto, o gráfico não 
representa uma função. 



  

Como dizer se um gráfico representa uma função: o 
teste da reta vertical



  

A linguagem das funções

● Quando uma grandeza y é uma função de x, podemos 
escrever:
– y é uma função de x;

– y é igual a “f de x”;

– y = f(x)

– Saída = f(entrada)

– Variável dependente = f(variável independente)

● A notação de função pode proporcionar uma considerável 
economia na escrita e na leitura, utilizando R(X) em vez 
da expressão completa para representar a função.



  

Reescrevendo equações usando a 
notação de função

● A fim de usarmos a notação de função, uma 
equação precisa estar na forma:
– Saída = alguma regra aplicada à entrada

– Ou

– Variável dependente = alguma regra aplicada à 
variável independente

● Precisamos primeiro identificar as variáveis 
independentes e dependentes.



  

Exercício

● Analise a equação 4x-3y=6. Decida se a 
equação representa ou não y como uma 
função de x. Caso ela represente, escreva a 
relação usando a notação de função. 



  

Exercício - resposta

● Analise a equação 4x-3y=6. Decida se a 
equação representa ou não y como uma 
função de x. Caso ela represente, escreva a 
relação usando a notação de função. 



  

Domínio e conjunto imagem

● O domínio de uma função é o conjunto dos possíveis valores 
da entrada;

● O conjunto imagem é o conjunto dos valores correspondentes 
da saída.

● Muitas vezes, especialmente em condições reais, há restrições 
no domínio e no conjunto imagem.



  

Exercício



  

Exercício - resposta



  

Representando domínio e conjunto 
imagem com notação de intervalo

● Um intervalo fechado [a,b] indica todos os 
números reais x para os quais a<= x <= b. 
Intervalos fechados incluem seus pontos 
extremos;

● Um intervalo aberto (a,b) indica todos os 
números reais para os quais a < x < b. Intervalos 
abertos excluem os seus pontos extremos.

● Intervalos semi-abertos são representados por: 
(a,b] ou [a,b).



  

Exercício

● O gráfico mostra o nível da água dos mares em Pensacola, 
Flórida, em um período de 24h. As marés em Pensacola são 
uma função da hora do dia? Em caso positivo, identifique a 
variável independente e a dependente. Use a notação de 
intervalo para descrever o domínio e o conjunto imagem desta 
função. 



  

Exercício - resposta

● Domínio = [0,24]
● Imagem = [-10,10] 



  

Exercício

● O gráfico a seguir mostra as vendas de fitas 
cassete de música, s(t) ao longo do tempo t.

1. Quem é função de quem;
2. Estime o domínio e a imagem;
3. Estime s(1983);
4. Estime t para que s(t) = 120 milhões
5. Estime o maior e o menor valor de s(t)

Quais são as implicações práticas dessas
afirmações?



  

Visualizando funções

● Gráficos são uma das maneiras mais fáceis de 
reconhecer mudanças.

● 4 perguntas básicas para um gráfico:
– Existe um valor máximo ou mínimo;

– Quando a saída de uma função é positiva, negativa 
ou nula

– A função é crescente ou decrescente

– O gráfico tem concavidade para cima ou concavidade 
para baixo.



  

Valor máximo e mínimo

● Se uma função tem um valor máximo ou 
mínimo, ele aparece como o ponto mais alto 
(ou mais baixo) neste gráfico.

● Quais são os valores máximos e mínimos de 
f(x), g(x) e h(x).



  

Positiva, negativa ou nula

● A partir de um gráfico, podemos estimar em 
que intervalos uma função f(x) > 0, f(x) < 0 e 
quando f(x) = 0.

Estime os intervalos em que h(x) é positivo,
negativo e nulo.



  

Crescente ou decrescente

● Uma função é decrescente em um determinado 
intervalo se os valores de f(x) diminuem com o 
aumento de x no intervalo. 

● Uma função f é crescente em determinado 
intervalo se os valores de f(x) aumentam 
quando x aumenta no intervalo.



  

Exercício

● O gráfico mostra mais de 100 anos da produção anual de gás 
natural nos Estados Unidos. Crie um resumo sobre a produção 
de gás de 1900 a 2009 nos EUA, usando os elementos 
descritivos que você aprendeu.



  

Concavidade para cima ou para baixo

● O gráfico de uma função tem concavidade para 
cima se ele se curvar para cima e concavidade 
para baixo se ele se curvar para baixo.

● A concavidade não depende de a função ser 
crescente ou decrescente. Podemos ter:
– Concavidade para baixo e crescente;

– Concavidade para cima e crescente;

– Concavidade para baixo e decrescente;

– Concavidade para cima e decrescente. 



  

Exercício

● O gráfico mostra a velocidade de um carrinho 
de montanha-russa como uma função do 
tempo.
– Descreva como a velocidade varia ao longo do 

tempo. 

– Faça o desenho de uma possível trajetória para 
este carrinho.



  

Exercício - resposta



  

Exercício

● Imagine que você fará uma apresentação em 
um evento sobre o gráfico abaixo. Resuma 
para as pessoas a essência do gráfico. 
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