
Objetivo
Desenvolvimento de software para auxilar o 

aprendizado das funções de 1° e 2° grau da 
matemática, demonstrando o vértice e as raizes 
graficamente com os pontos no plano 
cartesiano.

(F)InPlanC- Software para auxílio de aprendizado das funções de 1° e 2° grau da matemática

Introdução
Devido as dificuldades no aprendizado das 

funções de 1° e 2° grau da matemática este 
trabalho tem a proposta de apresentar um 
software  capaz de exibir graficamente os 
vértices e as raízes no plano cartesiano. 

Estudos apresentam a dificuldade que os 
alunos do fundamental e ensino médio têm na 
compreensão do comportamento gráfico das 
funções de 2° grau em decorrência da didática 
da maioria dos professores.

Para o aprendizado, essa ferramenta torna-
se útil pois facilita a visualização das funções, 
exibindo-as graficamente no plano cartesiano.
 

Conclusão
Através do prototipo conseguimos visualizar 

informações precisas de calculos que muitas 
vezes exigem tempo. Além disso, podemos 
ver graficamente a parabola ou reta das 
funções.
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Resultados preliminares

Materiais e Métodos
  Utilizamos PowerPoint para a confecção do 
fluxograma, a linguagem de programação 
portugol para o desenvolvimento do prototipo 
e Ascgen2 para transformar imagens em 
caracteres. 

Com o funcionamento do prototipo em 
portugol iniciamos o desenvolvimento do 
software na linguagem C, utilizando a  IDE 
chamada CodeBlocks.

Figura 1: Gráfico de uma função de 2º grau que resulta em uma parábola de 
concavidade para cima.

Figura 2: Gráfico de uma função de 2º grau que resulta em uma parábola de 
concavidade para baixo.
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