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GRAPH: PLOTADOR GRÁFICO DE
FUNÇÕES

JUSTIFICATIVA

A aprendizagem, de forma geral, é facilitada e mais intensa quando
o aluno participa ativamente na construção do seu conhecimento.

Algumas ferramentas estão sendo introduzidas em várias áreas e
procuram facilitar este processo, seja no ensino, seja na aprendizagem.

O programa  Graph é  aplicativo  que vem ao  encontro  dessa,  na
Matemática.  Ele  é  um programa de construção  de gráficos  baseado em
funções que pode facilitar o trabalho do professor e auxiliar ao aluno.

OBJETIVOS

Ao final deste módulo você deverá ser capaz de:

• Construir gráficos de funções;

• Alterar a aparência do trabalho atuando nas diversas 

configurações do programa;

• Ajustar as unidades e escalas dos eixos cartesianos;

• Salvar e carregar trabalhos feitos neste programa;

• Gerar imagens a partir dos trabalhos construídos no 

programa.
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A INTERFACE DO GRAPH

Após iniciar o programa Graph, compare a sua tela com a figura a
seguir, localizando na tela do seu computador cada área da figura.

Pode ser que a aparência da sua tela esteja diferente, mas os elementos que
queremos  destacar  estarão  presentes  nela.  Mais  à  frente  iremos  mostrar
como alterar a aparência da “Área de plotagem”.

Interface do programa Graph com destaque para algumas áreas
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Algumas dessas áreas já são nossas conhecidas, porém algumas são
novas. Por isso, vamos comentar todas.

Barra  de  Menu: contém  todos  os  recursos  disponíveis  no
programa.  Todos  eles  são  acessíveis  por  meio  dos diversos  menus,  que
podem ser ativados clicando sobre o nome.

Barra de Ferramentas: as ações usadas com maior freqüência são
transformadas  em botões  que  aparecem nesta  barra.  O uso  da  barra  de
ferramentas agiliza a operação do programa.

Área de plotagem: área onde será desenhado o gráfico.

Área de elementos: área onde aparecerão os diversos elementos
que permitirão, por exemplo, a construção do gráfico na área de plotagem.
Além disso, nela também aparecerão  os demais recursos disponíveis no
programa e que foram usado no gráfico.

Barra de status ou de mensagem: essa barra é usada pela passar
uma mensagem sobre um elemento  do  programa.  Por  exemplo,  quando
você  apontar  com o  ponteiro  do  mouse para  algum botão  ou  elemento
importante aparecerá  nesta  barra  uma mensagem ou instrução relativa a
este elemento. É uma indicação muito interessante.

A palavra  “plotagem”,  assim  como  “plotar”  ou  qualquer  outro  termo
semelhante, é um estrangeirismo.

“Ela origina-se do inglês (plot) que significa “representar graficamente” e
foi  incorporada  aos  termos  de  informática  no  sentido  de  desenhar  uma
imagem” (Dicionário DIC Michaeles).
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GERANDO GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO

Para inserir uma função no Graph podemos fazê-lo de três modos: 

a) Via Menu Função opção Inserir função, 

Inserir função pelo menu Função

b) Pela tecla de atalho INS (INSERT) ou, 

c) pelo botão Inserir função   na Barra de ferramentas.

Na figura a seguir, o botão Inserir função está indicado pelo destaque 1.

Como falamos anteriormente, a função da Barra de ferramentas é agilizar
a operação do programa.

Observe na mesma figura a indicação do destaque 2. Esta é a mensagem
referente ao botão Inserir função.
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Tela com destaque para o botão Inserir função e a Barra de mensagem.

Uma nova janela será aberta: a janela Inserir função.

Nessa  janela,  teremos  várias  áreas  e  campos.  Alguns  deles  são
obrigatórios e outros serão opcionais.  A seguir,  relaciono-os com alguns
comentários.

Tipo de função: nesse campo você deverá escolher entre Função
padrão,  Função  paramétrica ou  Função  polar.  Usaremos  a  Função
padrão, quando formos trabalhar com outro tipo de função, será avisado.

Campo “f(x)=”: esse campo, que está na área Função, é o local
onde digitaremos a função a ser trabalhada. Esse campo é obrigatório.

Campos  “De”,  “A”  e  “Passos”: esses  campos  estão  na  área
Intervalo. Nele informamos o valor inicial de x (campo “De”), o valor final
de x (campo “A”) e o valor do incremento (campo “Passo”). Esses campos
são opcionais.

11



Campos “Início” e “Fim”: esses campos estão na área Extremos e
normalmente  são usados para representar  o tipo do intervalo (aberto ou
fechado). Esses campos são opcionais.

Campo “Descrição”: esse campo está na área Legenda e é usado
para se colar algum rótulo ou legenda na função que está sendo trabalhada.
Esse campo é opcional.  Se ele não for informado na área de elementos
aparecerá  a  função  digitada,  mas  se  for  digitado  algum  texto,  ele  a
substituirá.

Campos “Estilo de linha”,  “Tipo”,  “Cor” e “Largura”: esses
campos estão na área Propriedades do gráfico. Eles são opcionais e ajudam
a tornar o gráfico mais claro permitindo que se altere o estilo da linha do
gráfico (contínuo, tracejado, pontilhado etc.), seu tipo (automático, linha ou
ponto), sua cor e a largura ou espessura da linha.

Antes de digitarmos qualquer função matemática no Graph é importante
destacar dois itens.

Primeiro, esse programa trabalha com função e não com equação. É muito
comum tentar digitar ao do tipo x+y=2. Lembre-se que isso é uma equação,
mas que pode ser transformada em uma função y=2-x.

Segundo, para se digitar a função é necessário observar algumas notações,
ou seja, a forma correta como o programa vai entender e interpretar o que
queremos. Veja a seguir: 

x² - deve-se digitar x^2

4x – direto não é necessário notação especial
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A seguir temos a janela Inserir função. 

Janela Inserir função
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Como exemplo, e um exercício simples, faça:

1. Abra  a  janela  Inserir  função  usando  uma  das  formas
indicadas acima (Menu Função, opção Inserir função, tecla
de atalho ou botão Inserir função);

2. no  campo  “Tipo  de  função” deixe  na  opção  Função
padrão y=f(x);

3. no campo “f(x)” digite a função y=x2 - 4x + 3 (lembre-se
que você deverá digitar  x^2 - 4x + 3).

O resultado desses passos deverá parecer-se com a figura a seguir.

Tela com o gráfico da função x2-4x+3
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ALTERANDO A FUNÇÃO DIGITADA E SUAS 
PROPRIEDADES

Após ter digitado a função a ser plotada, pode-se alterá-la ou as
suas propriedades dando um clique duplo sobre ela na Área de elementos
ou usar o menu Função, opção Editar.

Antes de continuar com a leitura, volte à janela Inserir funções e
explore os demais campos observando o resultado no gráfico plotado. 

Lembre-se que depois de cada alteração você deverá confirmá-la
dando um clique no botão Ok.

PROPRIEDADES DOS EIXOS X E Y E OUTRAS 
CONFIGURAÇÕES

Você deve ter percebido que no gráfico gerado existe uma série de
informações  importantes,  como  por  exemplo,  os  valores  do  eixo  x  os
valores do eixo y, a escala usada por esses eixos etc. Esses valores ao serem
alterados mudarão a  aparência  do gráfico gerado podendo torná-lo mais
legível. Eles podem ser alterados na janela Alterar eixos.

Para acessar essa janela pode-se usar uma das três formas: (1) via
menu Editar,  opção  Eixos; (2) pela tecla de atalho  crtl+A; ou, (3) pelo
botão Alterar as configurações dos eixos, na barra de Ferramentas. 

Essa janela possui quatro abas ou guias:  eixo-x e  eixo-y. Elas possuem os
mesmos campos, sendo uma para o eixo x e a outra para o eixo y.
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Observe a figura a seguir. 

Janela Alterar eixos 

Nela, temos a visão da guia eixo-x., que será nossa referência. Veja
os elementos desta janela:

Campos “Mínimo” e “Máximo”: neles determina-se os valores
extremos para o eixo.

Campos “Auto marcas” e “Unidade de marca”: o campo “Auto
marcar”, se marcada, usará uma escala automática que melhor se adapte à
sua função. Normalmente, essa  não é a melhor opção. Se ela não estiver
marcada você poderá digitar valores no campo “Unidade de marca”, sendo
que se for digitado o valor 1 a escala do eixo será de uma em uma unidade;
se for dois, a escala do eixo será de duas em duas unidades; e assim por
diante.
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Campo “Mostrar marcas”: se esse campo estiver marcado será
mostra uma marca na unidade definida para o eixo. Se o campo estiver
desmarcado  não  aparecerão  as  marcas,  mas  continuarão  aparecendo  os
valores da escala do eixo.

Campos “Auto grade” e “Unidade de grade”: a grade é formada
por linhas que passam por determinados valores marcados no eixo. Se o
campo “Auto grade” estiver marcado, será atribuído um valor automático
para o intervalo das linhas de grade. Se o campo estiver desmarcado, pode-
se informar o valor da escala da grade para o eixo. Normalmente, os valores
da grade são os mesmos definidos no campo “Unidade de marcas”.

Campo “Mostrar grade”: se marcada, mostra a grade.

Campo “Rótulo”: se  marcado,  o  conteúdo do campo é  exibido
sobre o extremo do eixo (no caso do eixo x, à direita; no caso do eixo y, no
topo).  Esse  campo  é  importante  quando  o  gráfico  estiver  relacionando
unidades específicas, como, distância x tempo.

Campo “Mostrar números”: se marcada, os números das marcas
serão exibidos.

Campo “Mostrar como múltiplos de pi”: se marcada, os valores
do eixo será mostrado como múltiplo de pi.

Campo “O eixo-x cruza em y=”: este é o valor definido para o
ponto onde o eixo x, irá cruzar o eixo y. Quando se estiver na guia do eixo
y está opção será o contrário, ou seja, onde o eixo do y irá cruzar o eixo x.

Campo “Salvar como padrão”: se marcada, o Graph usará esta
configuração como a configuração padrão, ou seja, todos os gráficos que
forem feitos terão esses valores para o eixo.
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Um dos erros mais comuns no uso do Graph é o ajuste dos valores dos
eixos.

Estas propriedades dos eixos permitirão um ajuste individual dos eixos aos
valores que serão apresentados no gráfico.

Muitas  vezes,  as  unidades  usadas  não  serão  as  mesmas  para  ambos  os
eixos. A seguir apresento alguns exemplos.

Exemplo 1

A função d=25t+40 expressa a distância percorrida por um veículo
que se desloca a uma velocidade constante de 25 m/s e que teve seu tempo
marcado depois de ter percorrido 40 metros.

Exemplo 1 de ajuste dos eixos do gráfico
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Observe que no eixo y temos a distância percorrida e no eixo x, o
tempo. Observe também que a unidade do eixo y é 10 e no eixo x é 1.

Para esse gráfico os valores usados são:

Exemplo 2

Segundo testes apresentados pela revista Quatro Rodas, deduzimos
que  o  Fiat  Uno  tem sua  resposta  de  freagem representada  pela  função
d=(v2)/200 . Onde d é a distância necessária para o veículo parar estando a
uma velocidade v. Baseados nesta função, geramos o gráfico ao lado.

Exemplo 2 de ajuste dos eixos do gráfico
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Aqui também alteramos as propriedades dos eixos. Veja como elas
ficaram.

Além das  duas  guias  relacionadas  aos  eixos  tem-se  outras  duas
guias: Configurações e Fonte e cor.

A guia Configurações está representada na figura a seguir.

Imagem da guia Configurações da janela Alterar eixos
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Na  guia  Configurações tem-se  algumas  opções  sobre  a
apresentação da área de plotagem e do gráfico. Vejamos os campos e alguns
comentários sobre eles.

Campo  “Título”: permite  a  inclusão  de  um  título  na  área  de
plotagem.

Campo “Mostrar legenda” e os campos de posição da legenda:
a  legenda  é  a  informação sobre  a(s)  função(ões)  plotadas.  Se  o  campo
“Mostrar legenda” estiver marcado, pode-se escolher a posição em que a
legenda aparecerá na área de plotagem.

Área “Estilo eixo”: nessa área encontram-se as opções sobre os
eixos.  Dependendo do tipo de gráfico que se deseja representar  pode-se
alterar a apresentação ou o estilo do eixo. O mais comum é o “Cruzado”.

Área “Trigonometria”: nessa área encontram-se as opções sobre
que tipo de valores que serão utilizados no eixo x: graus ou radianos..

Campo  “Calcular com complexo”: se  marcada,  os  valores  do
eixo será mostrado como múltiplo de pi.

Campo “Salvar como padrão”: se marcada, o Graph usará esta
configuração como a configuração padrão, ou seja, todos os gráficos que
forem feitos terão esses valores para o eixo.

A guia Fonte e cor permitirá a configuração do tipo da fonte (arial,
times new roman etc), o tamanho da fonte (8 pts, 10 pts etc) e os estilo para
a fonte (normal, negrito, itálico ou a combinação de alguns deles) para o
rótulo, os números nos eixos e a legenda. Nessa mesma guia pode-se ainda
alterar a cor do plano de fundo da área de plotagem, a cor dos eixos e a cor
da grade.

O uso dessa guia é bem simples e direto. Veja a sua representação
na imagem a seguir.
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Imagem da guia Fonte e cor da janela Alterar eixos

TRABALHANDO COM ARQUIVO

Como dissemos, um dos recursos mais importante na informática é
transformar o trabalho executado em arquivo. Dessa forma podemos, entre
outras coisas, fazer o trabalho parcialmente e depois concluí-lo ou usá-lo
em nova ocasião.

O arquivo proprietário  ou de trabalho do Graph tem a extensão
GRF.  Uma  vez  salvo  seu  trabalho  nesse  padrão,  você  poderá  abri-lo
novamente continuar trabalhando com ele.

Além dessa forma de trabalho com arquivo é possível exportar o
trabalho  executado  como  uma  imagem,  uma  figura,  podendo  ser
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visualizada em qualquer editor de imagem, na internet ou ainda usá-la para
ilustrar um texto, por exemplo.

SALVANDO O ARQUIVO

Para salvar um arquivo temos três modos de fazê-lo:

• via barra de Menu: menu Arquivo, opção Salvar;

• via tecla de atalho: crtl+s;

• via botão Grava o sistema de coordenadas e as funções
em um arquivo, na barra de ferramentas.  

Após escolher um dos modos de salvar arquivos, aparecerá a janela
“Salvar como”. 
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Tela da janela Salvar como
Baseando-se  na  figura  anterior,  observe  a  área  numerada,  sua

identificação e sua função.

Área 1 – Salvar em: nesse campo você seleciona o local onde vai
salvar o arquivo escolhendo a unidade de disco (A para disquete, C para
HD ou qualquer outra unidade de disco disponível) e a pasta ou diretório.
Para mudar de unidade ou pasta, clique na seta para baixo   e escolha outro
local.

Área 2 – Arquivos: após selecionar o local onde o arquivo será
salvo, o sistema operacional mostrará os arquivos do mesmo tipo existentes
neste local. Os nomes destes arquivos aparecerão na área 2

Área 3 – Nome do arquivo: nesse campo deve-se informar o nome
que identificará o arquivo do seu trabalho. 

Área 4 – Salvar com o tipo: nesse campo, quando o programa
permite,  pode-se  alterar  o  tipo  do  arquivo,  mas,  no  nosso  caso,  só
poderemos usar o tipo GRF, próprio do Graph.

Quando  estivermos  fazendo os  nossos  trabalhos  em computador
que não seja nosso, podemos  salvar os arquivos em disquete (unidade A)
ou em pendrive evitando, assim, que eles fiquem no HD do computador e
alguém os apague. 

CARREGANDO UM ARQUIVO

Este é o processo inverso ao que fizemos anteriormente.

Imagine que você salvou o seu arquivo e desligou o computador.
Passado algum tempo, você quer dar continuidade àquele trabalho e vai
precisar novamente do gráfico. A ação que você vai fazer é carregar ou
abrir o arquivo.

Para fazê-la temos 3 modos: 
24



• via barra de Menu: menu Arquivo, opção Abrir;

• via tecla de atalho: crtl+o;

• via botão  Lê o sistema de coordenadas e as funções a
partir de um arquivo, na barra de ferramentas.

A seguir apresento um roteiro básico para se abrir um arquivo no
Graph.

1. Escolha uma das formas para abrir o arquivo e observe a
janela Abrir comparando-a com a figura a seguir. Observe
que ela é muito semelhante à janela Salvar como

Tela da janela Abrir

2. No campo  Examinar (elemento 1 na figura), selecione a
unidade  de  armazenamento  e  a  pasta  onde  o  arquivo
desejado está salvo. 

3. Localize  o arquivo desejado (área  2 na  figura)  e  dê um
clique  sobre  ele.  Ao  fazer  isso,  seu  nome  aparecerá  no
campo  Nome do arquivo (elemento 3 na figura)  e  uma
prévia do seu conteúdo aparecerá à direita da janela (área 4
na figura).
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4. Para finalizar, clique no botão Abrir.

Essa janela poderá ter sua aparência modificada dependendo da versão do
sistema operacional.

SALVANDO O GRÁFICO COMO IMAGEM

Como  professor  de  matemática,  provavelmente  você  precisará
ilustrar uma prova, uma apostila ou qualquer outro texto matemático com o
gráfico de função.

O  Graph  tem uma  opção  que  é  transformar  o  trabalho  em um
arquivo de imagem que poderá ser utilizado em  qualquer editor de texto ou
outro programa.

Desta vez, teremos somente duas formas para executar esta tarefa:

• via  barra  de  menu:  menu  Arquivo,  opção  Salvar como
imagem;

• via tecla de atalho: crtl+b.

A janela que aparecerá, após você executar a ação por meio de uma
das opções anteriores, é muito semelhante à janela Salvar como. O único
ponto que merece uma atenção maior é o tipo do arquivo. 

Todos os tipos de arquivos que aparecem como opção no campo
Tipo de arquivo são aceitos pela maioria dos programas que trabalham com
imagem, sejam eles editores de imagem ou editores de textos que usam as
imagens como ilustrações.
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Minha sugestão é que se use o padrão JPG, porém vale ressaltar
que essa opção deve também levar em conta o objetivo da imagem que
você está gerando.

Tela da janela Salvar como na opção Salvar como imagem

A seguir, você encontra o roteiro para salvar o gráfico como uma
figura.

1. Após ter construído o gráfico ou tê-lo carregado de uma
unidade  de  disco,  execute  a  opção  de  Salvar  como
imagem, escolhendo uma das formas apresentadas acima.

2. Na janela  Salvar como,  na  área  Salvar em,  selecione a
unidade  de  armazenamento  e  pasta  onde  a  imagem será
salva.
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3. No  campo  Nome  do  arquivo,  escreva  o  nome  que
identificará o arquivo da imagem

4. No campo Salvar com o tipo selecione o tipo de arquivo
deseja.  Minha sugestão é  o  Joint  Photographic  Experts
Group (JPG ou JPEG). 

5. E para finalizar, clique no botão Salvar.

É muito comum as pessoas gerarem imagens muito grandes para ilustrarem
seus trabalhos e depois ajustarem o tamanho no editor de texto. Porém, ao
se fazer isso, a imagem pode perder a definição e com isso os valores dos
eixos  e  outros  elementos  que  compõem  o  gráfico  ficam  praticamente
ilegíveis.

A dica é deixar a janela do Graph no modo restaurar (não maximizado) e
ajustá-la para um tamanho próximo àquele que se  precisa e depois salvar a
imagem.
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INSERINDO UMA SÉRIE DE PONTOS

Veja a seguinte situação

“Uma cidade concedeu isenção de impostos às fábricas que lá se
instalassem. Diversas fábricas se mudaram para lá e a população começou a
crescer  muito  depressa,  desencadeando  problemas  de  moradia,
abastecimento de água e outros.

As informações a respeito desse crescimento foram compiladas na
a seguir tabela.

Para  facilitar  o  entendimento,  foi  necessário  a  criação  de  um
gráfico.”

Vamos aproveitar  essa situação para fazer esse gráfico usando o
Graph.

Observe que nesse caso não temos uma função matemática e o qu
precisamos é apenas um gráfico no plano cartesiano.

Se transformarmos os dados da tabela acima em uma conjunto de
pontos,  poderemos  usar  os  anos  como  valores  para  a  variável  x e  a
população para a variável y. 

Vamos fazer então a inserção dos pontos no plano cartesiano.
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Podemos fazer isso de três formas: (1) via barra de Menu: menu
Função, opção Inserir série de pontos; (2) via tecla de atalho: F4; ou, (3)
via botão Inserir série de pontos, na barra de ferramentas.  

Executando uma das ações acima, o Graph abrirá a janela  Inserir
série de pontos.

Janela Inserir série de pontos
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Além dos valores para as variáveis  x e  y,  pode-se alterar  vários
parâmetros para a exibição dos pontos mudando-se as opções nos diversos
campos dessa janela. Para esse exemplo, vamos manter as configurações
padrões e que podem ser comparadas com a figura anterior.

Após a inserção dos valores da tabela, será necessário fazer o ajuste
dos eixos. Considere para o eixo x: (a) Mínimo: 2001; (b) Máximo: 2015; e
(c) Unid. de marcas e de grade: 1; e (d) Rótulo: Anos. Considere para o
eixo y:: (a) Mínimo: 0; (b) Máximo: 50.000; e (c) Unid. de marcas e de
grade:  5.000;  e  (d)  Rótulo:  População.  Para  a  configuração  do  gráfico,
considere: (a) Estilo do eixo: caixa; e (b) Desmarque o campo legenda..
Seguindo essa configuração seu gráfico deve ter ficado semelhante à figura
a seguir.

Para  alterar  a  série  de  pontos  ou  as  opções  referentes  à  sua
aparência, dê um clique duplo sobre o nome da série de pontos na área de
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elementos ou dê um clique sobre o nome da série de pontos na área de
elementos e clique no menu Função, opção Editar.

LIGANDO PONTOS DE UMA SÉRIE

Apesar do gráfico gerado anteriormente (o plano cartesiano e os
pontos) ajudarem a ilustrar os dados da tabela, parece que os pontos estão
“soltos”. Para mudar essa sensação, vamos unir os pontos por segmentos de
reta  ou de curvas.  Observe a   figura  a  seguir,  com os  mesmos  pontos,
porém interligado.

Para fazer essa alteração, edite a série de pontos e na área Linha
(destaque na figura a seguir) altere os parâmetros: (a) Estilo da linha; (b)
Largura da linha; e, (c) Interpolação.
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Observe que não existe uma regra para o tipo de interpolação a ser
utilizada. Essa opção é definida pelo contexto. 

No  nosso  exemplo,  usar  a  interpolação  linear,  matematicamente
falando, não faz sentido uma vez que o crescimento populacional entre os
anos não é linear. Das opções, a que mais se aproxima é a Cúbico.

FAZENDO O AJUSTE DE CURVA

Vamos continuar usando o exemplo anterior.

Imaginemos que seja necessário fazer uma estimativa para os anos
2012 e 2015. Nesse caso,  opção viável é procurar uma curva que passe
pelos pontos, achar uma função matemática compatível com essa curva e,
usando essa função, calcular a população para os dois anos.
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A primeira providência é retirar a linha que une os pontos da série.
Para  isso,  edite  a  série  de  pontos  e  na  área  Linha,  no  campo  Estilo
selecione o estilo em branco.

Pode-se fazer o ajuste de curvas de três formas: (1) via barra de
Menu:  menu  Função,  opção  Inserir ajuste  de curvas;  (2)  via  tecla  de
atalho:  ctrl+T; ou, (3) via botão Inserir a melhor curva para a série de
pontos selecionada, na barra de ferramentas. Porém, antes de solicitar o
ajuste de curvas é necessário selecionar a série de pontos a ser usada. Para
fazer isso, basta dar um clique sobre o nome da série de pontos na área de
elementos do Graph.

Ajuste de curvas é usado com muita frequência em modelagem matemática.
Existem funções que se ajustam melhor a determinados fenômenos a serem
modelados,  por  exemplo,  no  caso  de  população  normalmente,  utilizam
funções exponenciais. 
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Vamos fazer o ajuste da curva.

Selecione a série de pontos e peça o ajuste de curva ao Graph. 

O Graph possui um série de funções pré-definidas. Como sabemos
que  a  função  mais  comum para  esse  tipo  de  situação  é  a  exponencial,
selecione-a e observe o resultado no plano cartesiano.

Experimente outros tipos de funções. Para não ficar confuso, mude
a  cor  de  cada  novo  ajuste  de  curva,  assim  você  poderá  identificar
facilmente a função inserida e sua curva.

Você  terá  a  oportunidade  de  observar  que  apesar  da  função
exponencial se a mais usada em modelagem relacionada ao crescimento
populacional, em nosso caso, a curva que melhor se ajustou ao pontos foi a
polinomial  de  grau  2,  ou  seja,  uma  função  do  2º  grau.  Isso  aconteceu
porque nossos dados são fictícios e não estamos com intuito de estudar
modelagem, mas apenas exemplificar o uso do Graph.

35



FAZENDO CÁLCULO

Conseguimos  obter  a(s)  curva(s)  e  a  respectiva  função.  A partir
disso é possível fazer uma estimativa da população para os anos de 2012 e
2015. Matematicamente, basta substituir o x pelo ano e obteremos o valor
da população. Porém, vamos usar o Graph para fazer isso.

Temos novamente 3 (três) formas para essa ação:  (1) via barra de
Menu: menu Calc, opção Calcular; (2) via tecla de atalho: ctrl+E; ou, (3)
via botão Calcular, na barra de ferramentas.

Selecione a função desejada e execute a ação. Você poderá observar
que uma nova área aparecerá na janela do Graph (destaque 1 na figura a
seguir).

Para fazer calculo desejado, digite o valor no campo x (destaque w
na figura acima) e observe o resultado no campo f(x) (destaque 3, na figura
acima). 
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No nosso exemplo, temos:

1. Para  o  ano  2012  obtemos  o  valor  5.8911E+4,  ou  seja,
58911, para a função polinomial de ordem 2; e, 6.8572E+4,
ou seja, 68572, para a função exponencial.

2. Para  o  ano  2015  obtemos  o  valor  8.2139E+4,  ou  seja,
82139, para a função polinomial de ordem 2; e, 1.1494E+5,
ou seja, 114940, para a função exponencial.

Experimente  achar  a  população  para  os  anos  que  não  estão  na
tabela, por exemplo, 2002, 2004 e 2005.

CALCULANDO A ÁREA 

Podemos usar o Graph também para calcular a área de uma região
entre a função e o eixo dos x. 

Façamos o seguinte o exemplo:

1. Insira a função  f(x)=x2-4x.

2. Clique  no  menu  Calc,  opção  Área ou,  clique  no  botão
Calcular área na barra de Ferramentas.

3. Na janela área Calcule a área ou na área de Calcule a área
(destaque 1 na figura), que apareceu, informe o intervalo
para x, digitando no campo  De o valor 0 (destaque 2 na
figura) e no campo  A o valor 4 (destaque 3 na figura). O
valor da área será exibido no campo Área (destaque 4 na
figura).

37



Janela do cálculo de Área

PREENCHENDO A TABELA

Um recurso didático interessante no estudo de funções é a análise
de tabela.

O graph tem uma ferramenta que permite o preenchimento de uma
tabela a partir da seleção de uma função, definindo-se o valor mínimo e
máximo para a variável x e o intervalo de variação. 

Para o nosso exemplo, siga o roteiro:

1. Vamos  continuar  usando  função  f(x)=x2-4x,  do  exemplo
anterior, 

2. Clique no menu  Calc, opção  Tabela; ou; clique no botão
Tabela na barra de Ferramentas.
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3. Na janela Calcular tabela, informe o intervalo e a variação
para o x. Para o nosso exemplo, usaremos o intervalo de -2

a 6 com um x de 1.

4. 4 – Clique no botão Calc e observe a tabela gerada para o
intervalo dado ao x. 

Nesta janela ainda temos a derivada primeira,  f’(x), e a derivada
segunda, f’’(x), informada nas respectivas colunas.
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CALCULANDO A TANGENTE OU A NORMAL DA 
FUNÇÃO EM UM PONTO DETERMINADO

Continuaremos com a função f(x)=x2-4x dos exemplos anteriores.
Para achar a tangente de uma curva, em um ponto, siga o roteiro:

1. Clique  no  menu  Função,  opção  Inserir  tangente;  ou;
clique  no  botão  Insere  uma nova  tangente  ou  normal
para a função selecionada na barra de Ferramentas.

2. Na  janela  Inserir tangente/normal,  informe  o  ponto de
tangência. Para o nosso exemplo, usaremos x = 1. Observe
que existem outros parâmetros que no nosso caso vamos
manter sem alterar.

3. Clique  no  botão  OK.  Veja  a  representação  gráfica  e  a
inserção da tangente na área dos elementos.
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SOMBREANDO UMA REGIÃO DO GRÁFICO

Este  recurso  é  interessante  quando  queremos  destacar  alguma
região  limitada  pela  função.  No  nosso  exemplo,  Continuaremos  com a
função f(x)=x2-4x, dos exemplos anteriores. 

1. Selecione  a  função  e  clique  no  menu  Função,  opção
Inserir  sombra ou  clique  no  botão  Adiciona  um
sombreamento para a  função selecionada na  barra  de
Ferramentas.

2. Na janela  Inserir sombra,   selecione uma das 5 (cinco)
primeiras opções para a inserção do sombreamento, pois a
6 opção, entre funções, será exemplificada à frente.

3. Clique no botão OK e observe o resultado no gráfico. 
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Pode-se alterar  os parâmetros do sombreamento atuando na guia
opções. Observe que a figura anterior foi obtida com o sombreamento entre
a função e o eixo x, para um intervalo de 0 à 4.

Para  usar  a  opção  de  sombreamento  entre  funções,  devemos
observar alguns elementos específicos:

1. Como  vamos  sombrear  uma  área  entre  funções,
naturalmente precisaremos de duas funções.
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2. Para melhorar a visualização podemos determinar intervalo
para o sombreamento, que será definido pelos pontos de
intersecção entre as duas funções.

A segunda função que usaremos é  f(x)=–x+4. Na figura a seguir,
temos o gráfico das duas funções. 

 

Para fazer o sombreamento, vamos seguir o roteiro:

1. Selecione a função f(x)=x2-4x, na área de elementos, dando
um clique sobre ela.

2. Entre  na  janela  Inserir sombra e  na  guia  Sombreando
selecione a opção Entre funções. 

3. Clique na guia 2nd função e selecione a função f(x)=–x+4.
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4. Clique  na  guia  Opções e  informe  o  intervalo  para  o
sombreamento,  preenchendo  o  campo  De com  –1  e  o
campo  A como 4. Existem duas opções interessantes que
devem ser  usadas  quando não temos um limite  tão bem
definido como o nosso. São eles: Diminuir até a interseção
e Aumentar até a interseção. Ao selecionar essas opções, o
Graph aproximará os valores informados nos campos até os
pontos de intersecção das funções. 
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O resultado obtido deverá ser parecido com a figura a seguir.

RÓTULOS

Outro recurso interessante que o Graph possibilita é a inserção de
rótulos,  etiquetas,  que  podem  ser  textos  ou  até  imagens.  Com  isso,  é
possível identificar ou descrever elementos.

Aproveitando as funções usadas no exemplo anterior e usando os
rótulos conseguiu-se identificar os pontos de interseção entre as funções e a
área de sombreamento entre as funções.

Para se conseguir isso, fez-se:

1. Inseriu uma série de pontos com dois pares ordenados (-1,
5) e (4 , 0).

2. Inseriu-se 3 (três) rótulos clicando no menu Função, opção
Inserir rótulo ou clicando-se no botão  Inserir rótulo na
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barra de ferramentas. No primeiro rótulo identificou-se o
ponto A, no segundo rótulo o ponto B e no terceiro a “Área
sombreada entre as funções no intervalo -1 a 4”.

O resultado obtido deverá ser semelhante à figura a seguir.

O Graph é um programa com muitos recursos que podem ser usados de
muitas formas. Pensar em um tutorial ou manual que cubra todas as opção é
uma  utopia.  Portanto,  para  ter  uma  fluência  no  uso  desse  programa  a
melhor forma é experimentando.
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