
 

 

Função: definição, domínio, contradomínio e 

imagem 
 

1) Determine o maior domínio da função , 

. 

 

2) Determine o maior domínio da função , 

. 

 

3) Determine o maior domínio da função , 

. 

 

4) Determine o maior domínio da função , 

. 

 
5) Para que valores de x reais a expressão abaixo 

está definida? 

 
 

6) Considere a função dada pela expressão abaixo, 

com conjunto domínio D um subconjunto dos 
reais e o contradomínio sendo os reais. 
Determine o conjunto D, sabendo que é o maior 
possível. 

 
 
7) Dado o esquema abaixo, representando uma 

função de A em B, determine: 

 
a. Domínio de f 
b. Imagem de f 

c. f(5) 
d. f(12) 

 
8) Dada a função 

 definida pela 

lei . Indique o domínio, o 

contradomínio e a imagem dessa função. 
 

9) O proprietário de uma fazenda possui 6.000 
metros de arame, com os quais deseja cercar um 
pasto retangular localizado em um trecho à 

margem de um rio. Assim, ele precisará cercar 

três lados, já que o quarto é a margem. Encontre 
uma função f na variável x (onde x é a medida 
do lado que aparece duas vezes na construção da 
cerca) que expresse a área do pasto se o 
proprietário usar todo o arame. Encontre 
também o domínio dessa função.  

 

10) A imagem da função dada por f(n) = n/(n+1), 
com n inteiro positivo, é um: 

a. intervalo 
b. conjunto finito 
c. subconjunto de [0, 1] 
d. subconjunto dos naturais 

e. subconjunto dos inteiros 
 

11) Gabriel, um profissional de atletismo, propôs a 
seu amigo Patrício, que raramente pratica 
atividades físicas, uma disputa em uma corrida 
de 100m. Como vantagem, Gabriel permitiu que 
Patrício largasse 25 m à sua frente. No sistema 

de eixos a seguir, estão representadas as 
distâncias percorridas por Gabriel (dg) e por 
Patrício (dp) em função do tempo. 

 
Nesse contexto, a função D(t) = dg(t) - dp(t), 

definida para 0 ≤ t ≤ 12, representa a diferença 
entre as distâncias percorridas por Gabriel e 
Patrício, em função do tempo. A partir dessas 

informações, identifique as alternativas corretas. 
a. A função D se anula em t = 9 
b. A função D assume valores negativos e 

positivos 
c. A função D atinge o valor máximo de 25 
d. A imagem da função D está contida no 

intervalo [-25, 25] 
e. O valor mínimo de D é -25 
 

12) Seja f uma relação de A = {2, 3, 4} em B = {1, 
2, 3, 4, 5, 6} definida pela lei f(x) = 2x – 2. Faça 
o diagrama de flechas de f e diga se ela é uma 

função de A em B. 
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13) A tabela abaixo mostra a quantidade de carros 

estocados e vendidos no 1º semestre de um 
determinado ano, em três concessionárias 
distintas: A, B e C.  

 

 
 

Dos 780 carros estocados no 1º semestre, nas 
três concessionárias, sabe-se que foram 
vendidos 602 carros. O valor de n corresponde a: 
a. 65 
b. 68 
c. 75 

d. 83 
e. 87 

 
14) Após recuperar-se de uma cirurgia, o treinador 

da corredora Andrea estipulou um plano de 
treinamento diário: correr 500 metros no 
primeiro dia e aumentar 200 metros por dia, a 

partir do segundo, até que ela atinja 10 km no 
último dia. Andrea pretende correr 10 km na 
maratona do Rio de Janeiro, no início do próximo 
ano. Em quantos dias de treinamento Andrea 
atingirá 10 km? 
 

15) Uma pessoa pegou um táxi para ir ao trabalho. A 
distância de casa ao trabalho é de 12 km. Na ida, 
ela pagou R$ 29,10, na bandeira 1. Na volta para 
casa à noite, ela pegou um táxi novamente e 

pagou R$ 33,90, na bandeira 2, pelo mesmo 
trajeto. O acréscimo (em reais), por quilômetro 
rodado, da bandeira 1 para a bandeira 2 foi de: 

a. 0,45 
b. 0,40 
c. 0,38 
d. 0,35 
e. 0,30 
 

16) Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 

450 alunos de um colégio estadual para saber os 
tipos de calçados mais usados pelos alunos do 
referido colégio. A pesquisa apresentou os 
seguintes dados: 
● 48% dos alunos usam sandália. 

● 22% dos alunos usam tênis. 
● 30% dos alunos usam sapatos. 

O resultado acima foi representado pelo gráfico 
de setores, como mostra a figura. 

 
Sendo assim, podemos afirmar que o ângulo θ 
mede: 

a. 95° 
b. 100° 
c. 105° 
d. 108° 
e. 110° 

17) Em uma família, cada filha tem o mesmo número 

de irmãs e irmãos, e cada filho tem um número 
de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. 
Calcule o número de filhos e de filhas da família. 

 
Para as questões 18 e 19, considere a função 

quadrática . 

 

18) Determine os valores reais de m para os quais a 

imagem de f contém o conjunto . 

 
19) Determine os valores de m para o qual a imagem 

de f é igual ao conjunto . 

 

20) Seja a função , definida por 

   onde a > 0 é uma 

constante. Considere K = . 

Qual o valor de a, sabendo-se que ? 

 
Gabarito: 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

5) 
 

6)  

7) a. {5, 12, 23}  b. {7, 14, 25}  c. 7  d. 14 
 

8) Dom(g) = ; CD(g) = 

; Im(g) =  

9) , Dom(f) = 

 

10) C 

11) b, d, e 
12) No diagrama, coloque A no conjunto de partida e 

B no de chegada, com três flechas: saindo de 2 

para 2, saindo de 3 para 4 e saindo de 4 para 6. 
Na notação de relação, poderíamos escrever 2f2, 
3f4 e 4f6, ou, equivalentemente, f(2) = 2, f(3) = 
4 e f(4) = 6; f é função de A em B. 

13) D 
14) 49 
15) B 

16) D 
17) 3 filhos e 4 filhas. 

18)  (todo m real) 

19) m = 0 

20)  

 


