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EXERCÍCIOS WX MÁXIMA 
 

Bolsista: Luziane Aparecida Machado 
 
No software Wx máxima é possível resolver funções, gráficos, matrizes, entre muitos outros.  Sendo 
um recurso que pode ser utilizado com os alunos.  A seguir as atividades resolvidas e no final um 
plano de aula: 







-->   wxplot2d([x^2−2·x+1], [x,−5,5])$ 
(%t1)   

  
 -->   wxplot3d(x^2+y^2, [x,−5,5], [y,−5,5])$ 
(%t2)   

 
 

 



PLANO DE AULA 
 

Bolsista: Luziane Aparecida Machado 
 
Conceitos/Conteúdos: Funções 
 
Conteúdo específico: Funções de 2° grau 
 
Objetivo Geral: Abordar conceitos e aplicações de funções 
 
Objetivo Específico: Introduzir o conceito de funções de 2° grau 
 
Metodologia: Resolução de exercícios utilizando o Wx máxima 
 
 

Desenvolvimento 
 

A função tem como objetivo relacionar para cada valor de x um valor para o f(x). 

Assim, a função do 2° grau é uma função de R – R que tem como característica 
f(x)=ax^2+x+c, e tem como imagem os números reais e possuí duas raízes que cortam o eixo 
x, que conseguimos obter através da fórmula de Bhaskara e soma e produto. 

O gráfico de uma função do 2° grau tem como característica uma parábola, que tem a 
concavidade para cima se a for positivo e concavidade para baixo se o a for negativo. 

 

 

Fórmula de Bhaskara: 

 



 
 

Δ=b^2-4a.c 
 

 
Δ < 0, não possuí raízes  

Δ = 0, possuí 2 raízes iguais 

Δ > 0, possuí 2 raízes diferentes 

Vértice: é o ponto onde encontramos o valor máximo ou mínimo de uma função do 2° grau. 
Podemos encontrar o vértice com as seguintes fórmulas:  
 

 
Exemplo: 
 
(Uem 2012) O lucro de uma empresa em um período de 15 meses foi modelado 
matematicamente por meio da seguinte função f (x) = ax2 + bx + c, em que a variável x indica 
o mês e f (x) o lucro, em milhões de reais, obtido no mês x. Sabe-se que no início desse 
período, digamos mês zero, a empresa tinha um lucro de 2 milhões de reais; no primeiro mês, 
o lucro foi de 3 milhões de reais; e, no décimo quinto mês, o lucro foi de 7 milhões de reais. 
Com base nessas informações, assinale o que for correto. 
a) O lucro obtido no décimo quarto mês foi igual ao lucro obtido no oitavo mês. 

b) O lucro máximo foi obtido no décimo mês. 

c) O lucro máximo obtido foi superior a 7,5 milhões de reais. 

d) O lucro da empresa nesse período de 15 meses oscilou de 2 a 7 milhões de reais. 

e) O gráfico da função que modela o lucro é uma parábola com concavidade para baixo. 

Gabarito: [a , c , e] 

Dados Iniciais 

 

Resolvendo o sistema: 



 

Portanto, a função é dada por 

 

(a) Verdadeiro. 

 

(b) Falso. 

 

Portanto, décimo primeiro mês. 

(c) Verdadeiro. O lucro máximo obtido é dado por: 

 

Portanto, superior a 7,5 milhões de reais. 

(d) Falso. O lucro da empresa para x = 11 foi de 7,77 milhões de reais. 

(e) Verdadeiro. 

A função  é uma parábola com concavidade para baixo, pois o 
coeficiente de x2 é negativo. 
 
 
 
 
 
 



 Exercícios: 
 
 
1) (Enem 2009) Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 
cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por 
litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool 
foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, 
em R$, arrecadado por dia com a venda do álcool, então qual é a expressão que relaciona V e 
x ? 

2) (UfSCar–SP) Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de 
futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h(t) = – 2t² + 8t (t ≥0) , onde t é o tempo 
medido em segundo e h(t) é a altura em metros da bola no instante t. Determine, após o chute: 
a) o instante em que a bola retornará ao solo. 
b) a altura atingida pela bola. 
 

Referência:  
DANTE, L. Matemática, 1. ed. São Paulo: Ática, 2011. 


