
Exercicios funcións e interpretación gráfica 

Exercicios 1º nivel 

1.Dadas as funcións f(x)=2x-1 ;g(x)=2x2-1; h(x)=1/x. Avalia as funcións nos puntos x=-2,   
-1,0,1,1’5,2. Debuxa os puntos nun sistema de eixos coordenados e estima como serán 
as súas gráficas. 
 

2. Temos 5 gráficas e 5 descripcións dun estanque vaciándose. ¿Qué gráfica 
corresponde a cada descrición?ç 

  

 A: O nivel da auga descende coa mesma 

velocidade todo o tempo. 

B: O nivel da auga descende lentamente ó 
principio e cada vez máis e máis rápido menres o 
estanque vacíase. 

C: O nivel da auga descende rápidamente ó 
principio e cada vez máis e máis lentamente 
mentres o estanque vacíase. 

D: O nivel da auga comezou descendendo 
rápidamente, e por un atasco o nivel deixou de 
baixar. Cando se desatascou volveu a descender 
con rapidez. 

E: O nivel da agua caeu lentamente ó principio. 
Despois cada vez máis rápido e despois cada vez 
máis despacio ata que o estanque deixou de tener 
agua. 

 

 

 

3. Nas instruccións dun medicamento, que debe tomar un diabético, establécese que a 
dosis do mesmo, expresada em mg, está en función do peso da paciente segundo a 
gráfica: 

 

a.   ¿Cál é a imaxe de 75?, é dicir, 
¿qué dosis hai que suministrar a 
unha persoa de 75Kg? 

b.   ¿Pódese administrar a 
bebés?¿E a persoas obesas?. 

c.   ¿Qué peso tiña unha persoa á 
que lle suministraron 40 mg? 

d.   ¿Para qué peso a dosis é 
máxima? 



4. Xóganse 8 partidos durante o inverno. Esta foi a asistencia de público a cada partido.  

 

 

 

-Representa gráficamente os datos cunha escala adecuada.  

-¿Ten sentido unir os puntos cunha liña? 

5. Constrúe unha gráfica que describa as seguintes situacións: 
 
A) Rosa tardou esta mañá 20 minutos en chegar dende a súa casa ó supermercado que 
se atopa a 2 km; tras 20 minutos mercando, regresou en taxi á súa casa tardando 10 
minutos en chegar. Tras permaneceren 50 minutos na súa casa, colleu o coche para ir a 
unha cafetería situada a 6 Km, para o cal tardou un carto de hora. Ó cabo de hora e carto, 
volveu colle-lo coche e regresou á súa casa, tardando nesta ocasión media hora debido 
ó tráfico. 
 
B)Constrúe unha gráfica que corresponda ós ingresos anuais que obteñen uns grandes 
almacéns, sabendo que: Durante os dous primeiros meses do ano, aumentan 
paulatinamente debido ás ofertas; dende marzo ata xuño os ingresos van disminuíndo 
alcanzando, nese momento, o mínimo anual. En xullo e agosto colven a medrar os 
ingresos, alcanzándose o máximo do ano en agosto. A partir de entón, prodúcese un 
decrecemento que chega a coincidir, en decembro, cós ingresos ealizados ó comezo do 
ano. 
 
C) Eduardo vai de vacacións a unha localidade situada a 400 Km da súa casa. Decide ir 
en coche. A primeira parada, de 30 minutos, faina ó cabo dunha hora e media para 
almorzar, xa na metade do recorrido. Continúa a viaxe sen problemas durante 1 hora, 
pero a 100 km do final sofre unha parada de 15 minutos. En total tarda 4 horas en chegar 
ó seu destiño. Representa a gráfica tempo-distancia recorrida. 
 
D) Ás 0 horas, a temperatura dunha casa é de 15º C e, pola acción dun aparello que 
controla a temperatura, permanece así ata as 8 da mañá. Nese momento acéndese á 
calefacción e a temperatura da casa vai crecendo ata que, ás 14:00 h, alcanza a 
temperatura máxima de 25º C. Paulatinamente, a temperatura diminús ata o momento no 
que se apaga a calefacción (ás 10 da noite) volvendo a coincidir coa que había ata as 
8:00 horas.  
 
 
6. A gráfica amosa a velocidade que alcanza o carrusel dunha feria ó longo de diferentes 
viaxes que realiza.  

 

¿Cánto dura cada parada?¿A qué velocidade vai o carrusel?¿Cánto dura cada viaxe?¿En 
qué espacios de tempo acelera? ¿En cáles frea?¿Cada cánto tempo repítese o 
movemiento do carrusel?¿Qué fará o carrusel ás dúas horas de poñelo en marcha? 
¿Cál dirías que é a característica máis chamativa da función? 

Partido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asistentes 2800 2000 2600 2300 1500 600 1400 900 



Exercicios 2º nivel 

 
1.Observa as gráficas das funcións e responde para cada unha: 
 
a)

 
 
 

b)     c)           

 

d)    e)  

 

 
 

a  Indica o dominio e o rango da función, e os puntos de corte cos eixos. 
 
 

b ¿Ten máximo e mínimo? En caso afirmativo, ¿cáles son? 
 
 

c  Indica os intervalos onde a función crece, decrece ou é constante.  
 

 
d) Indica se é continua no dominio. Se non o é indica onde se atopa a discontinuidade e 

o tipo. 
 
 
e) Razoa se é simétrica e se é inxectiva. 
 
 
 



2. Representa a gráfica dunha función que ten as seguintes características: 
 

a   Dominio de definición:  0, ). b  Crece en  0, 3  e  5, ; decrece en 3, 5. 
 

c O único punto de corte cos eixos é o 0, 0. 
 

d  Ten un máximo relativo en  3, 5  e un mínimo relativo en  5, 1. 
 

e  Non hai ningunha discontinuidade. 
 
 
3. Representa gráficamente unha función,  f,  que cumpra as seguintes condicións: 
 

a  Dom f   5, 6  b  É continua no seu dominio.



c  Crece en nos intervalos  (5, 3)  e  0, 6;  decrece no intervalo  3, 0. 
 

d  Corta ó eixo  X  nos puntos  5, 0,  1, 0  e  4, 0. 
 

e  Ten un mínimo en  0, 2  e  máximos en 3, 3  e  6, 3. 
 
 
3. Representa unha función cumprindo as condicións: 
 

a  O dominio de definición son tódolos valores de  x  3. 
 

b  É continua no seu dominio. c  Crece no intervalo  2, 3. 
 

d  Pasa polos puntos  0, 0,  2, 3  e  3, 4. 
 

e  É constante para tódolos valores  x  2. 
 
 
4. Fai a gráfica dunha función que cumpra: 
 

a) Dominio de definición R - {1} b)  Corta ó eixo  X  en  x  2,  x  0  y  x  4. 
 

c)  Crece en  , 1  y  0, 2;  e decrece en 1, 0  y  2, 
 

d)  Ten un máximo relativo en  2, 3. 
 

5.Dadas as funcións f(x)=2x-1 ;g(x)=2x2-1; h(x)=1/x: 

a) Obtén, se é posible, a expresión das súas inversas. 

b) Obten a expresión das composicións: (fog); (gof); (hof);(goh). 

 

6. Obtén a gráfica da función inversa das seguintes: 
 

 



Exercicios 3º nivel 

1.Considera a montaña rusa e o perfil dunha ruta por carreteira. 

  

a)Debuxa a gráfica que relacione a velocidade do coche coa distancia recorrida pola 
pista. 
 
b) Fai o mesmo para un ciclista que recorre o perfil que se amosa a continuación.  

 

 
 
c) Estuda para os dous casos crecemento e decrecemento e os máximos e mínimos e 
relaciónaos coas gráficas orixinais. 
 
 
 
2. Seguindo co exercicio anterior: 
 
-  debuxa agora unha gráfica que relacione a pendente (a inclinación) dos perfís coa 
distancia. (Supon que cando a inclinación e horizontal, a pendente vale 0. 
 
¿Qué relación teñen os cortes co eixo x na gráfica que obtiveches, coas gráficas?  
 
 
 
3.Representa unha función cos seguintes datos: 
 
- dominio [0,10], rango [0,12] 
 
- É continua. 
 
- A pendente nos puntos 2 e 7 é cero, e non é cero no resto dos puntos.  
 
- É crecente-decrecente-crecente ata chegar ó valor 10 no punto 10. 
 
 
¿Ten máximos locais?¿E mínimos? 


