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Conjuntos Numéricos, intervalos  e funções 

 
Olá turma, que bom reencontrá-los, ainda que remotamente. Estamos, todos, com 

saudades de retomar nossas rotinas, nossos hábitos e rever amigos, colegas, 
professores, técnicos administrativos, pessoal da limpeza, os guardas, enfim até dos 
macacos, no meu caso, ando sentindo saudades. Mais uma vez gostaria de me 
soliridarizar a tod@s que de uma forma ou de outra tiveram amigos, parentes, vizinhos 
etc afetados por essa infermidade.  

No início do ano letivo, estudamos alguns conteúdos como o estudo de conjuntos, 
conjuntos numéricos e intervalos. Se lembram? Na carta enviada na semana passada 
repassamos alguns vídeos e tele aulas em que esse assunto é abordado. Se ainda não 
retomou e recapitulou, este o momento, não percamos mais tempo. A vantagem de 
assistir vídeos é a facilidade de ver, rever, pausar, acompanhar e ver novamente se for 
necessário. Se ainda assim as dúvidas persistirem, contate-nos. 

Para recomeçarmos proponho que leia mais uma vez as páginas 8 e 9 do livro 
didático de matemática. Lá você retomará a noção de gráficos através de diagramas 
(conjuntos). Ao terminar a leitura, proponho que responda a alguns questionamentos: 

a) Caso você conheça,  descreva outras formas de pesquisa para refinar as 
pesquisas em sites de busca. 

b) Faça um diagrama de Venn (aquele gráfico com as bolinhas onde figuram os 
elementos) que demonstre a busca entre dois conjuntos um com o nome de “Rio de 
Janeiro” e outro com o nome de “Praia”, que possuam área de interseção. Agora 
explique o que signifcam os elementos que se encontram na área de interseção. Os 
que aparecem  fora da área de interseção, mas dentro do conjunto Rio de Janeiro. E os 
que aparecem fora da área de interseção, mas dentro do conjunto Praia. 

c) Refaça o exercício resolvido R.1 da página 18. 
   d)  Desenhe um diagrama ocupando toda a página do caderno com os 
cojuntos numéricos: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais, contendo pelo menos 5 elementos em cada umas das 
regiões. (veja pág. 24) 
 

Leia novamente as páginas 28 e 29 do livro didático e relembre as várias operações 
( interseção, união, diferença, complementar etc.) que podem ocorrer entre conjuntos 
representados por intervalos. Faça o exercício 41 da pág. 30. 
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Estamos aptos a fazer uma introdução ao capítulo 2, funções. Faça uma leitura 
detalhada das páginas 32 a 35. Vá com calma e releia para esclarecer as dúvidas. Peço 
agora que assista aos vídeos ( duas primeiras aulas) do professor Ferreto no Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=SPZqQ5qn3P0  e  
https://www.youtube.com/watch?v=G3zjNRYbDv8&list=PLTPg64KdGgYiYqKmotPzP

JVchCwKpTLzm&index=2  
 
 
Transcreva em seu caderno (me envie uma foto, ok?) a definição de função que está 

no rodapé da página 35 (quadro cinza). Veja que o conjunto de “partida” que o 
professor Ferreto se refere é o nosso conjunto “Domínio” e o conjunto de chegada que 
ele cita é o nosso conjunto “Contra domínio”. Veja ainda que todos os elementos que 
receberam “flexinhas”, ou seja que se relacionaram com pelo menos um elemento do 
domínio forma um conjunto especial que chamamos de conjunto “Imagem”. Tudo bem 
até aqui? Assita novamente, se necessário, a aula que ficará mais claro. 

Veja que há várias formas de se relacionar dois conjuntos com operações 
matemáticas, mas nem todas podem ser classificadas como função.  

Você está apto a refazer no caderno o exercício resolvido R 3 da página 38. 
Ufa!!  Agora para terminar nosso primeiro roteiro, redija o que você entendeu por 

domínio, contra domínio e imagem, faça o exercício 3 da página 39 e o exercício 6 da 
página 40. 

Lembrem-se, todas as atividades devem ser feitas no caderno, com sua letra de 
forma legível onde você irá identificar cada página fotograda com seu nome e sua 
turma. Ok? Arregasse as mangas e um bom trabalho. 

 
 

Obs.: Vc deverá fazer as atividades em seu caderno, de maneira legível, fotografar a 
atividade e enviar a imagem para o e-mail : marcos_vinicius_lopes@ufg.br. A data de 
entrega limite para a entrega da atividade será o dia 22/09/2020. 
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