
Continuidade 

 

INTRODUÇÃO 

Para podermos continuar avançando no estudo dos limites, precisamos definir o conceito de 

continuidade, que é essencial no estudo das funções no curso de Cálculo I. 

1 CONCEITOS INICIAIS DE LIMITES 

A noção de continuidade, a princípio, é bem intuitiva. Pense numa função em que é possível 

desenhar seu gráfico “sem tirar o lápis do papel”, ou seja, não interrupções em seu gráfico; é 

intuitivo considerarmos esta função contínua. Como não sabemos ou não teremos tempo para 

desenhar de algumas funções, é necessário termos uma definição algébrica de continuidade. 

Dizemos que uma função é contínua num ponto a se: 

   
    

          

Essa definição exige três condições de aplicação: 

 1ª: f(a) precisa estar definida, em outras palavras, a precisa 

estar definida no domínio de f(x); 

 

 2ª: o             precisa existir; 

 

 3ª: é própria definição,                 . 

 

Essa definição nos diz que, quando x está suficientemente próximo de a, f(x) também tem 

que estar suficientemente próximo de f(a) para que a função seja contínua no ponto a. Se 

isto ocorrer em todos os pontos de um determinado intervalo, podemos dizer que f(x) é 

contínua nesse intervalo. 

Se uma função não obedece a essa regra, ela é considera descontínua no ponto a. 

Graficamente, esta função apresentará algum “problema” neste ponto, podendo ser um 

buraco, uma quebra ou um salto.  

Você pode relembrar o 

conceito de domínio no 

material de pré-cálculo 

do EF. 



 

Na figura acima, podemos identificar em todos os exemplos funções descontínuas em algum 

ponto. Nos exemplos (a) e (c), encontramos descontinuidades que são chamadas de 

removíveis. Já no exemplo (b) a descontinuidade é conhecida como descontinuidade infinita; 

e no exemplo (d) encontramos a descontinuidade em saltos. 

 

OBS: 

Assim como em limite, também podemos usar o conceito de continuidade à esquerda ou à 

direita de um número a. 

                      ou                      

2 PROPRIEDADES 

 

A partir das propriedades de limite, podemos chegar às propriedades de continuidade. 

Consideremos f(x) e g(x) contínuas em a, então as funções também serão contínuas em a as 

funções... 

1.     

2.      

3. 
    

    
           

4.                     

5.                             , isso se f e g forem contínuas em a. 

6. Continuidade da Composta: 

Se g for contínua em a e f contínua em g(a), então a função composta (fog (x)) = f(g(x)) é 

contínua em a. 

 

 

 



3 FUNÇÕES  CONTÍNUAS 

 

Para facilitar nossa vida quanto a continuidade das funções, é bom identificarmos quais tipos 

de funções são contínuas e em quem intervalo.  

 

Isto, basicamente, se resume a enxergamos possíveis problemas no domínio de uma função, 

como raízes ou logaritmos negativos, denominador igual a zero ou tangentes que não existem. 

(Qualquer dúvida no conceito de domínio e suas aplicações, revise a apostila de pré-cálculo). 

 

Se você não encontrar nenhum problema no domínio de uma função, podemos concluir que 

esta função é contínua. Além disso, se você encontrar um ou mais pontos em que há problema 

no domínio, a função será contínua exceto nestes pontos. 

 

Obs: Podemos garantir que um polinômio (   
        

        ) é contínuo para 

qualquer valor, já que há possibilidade de nenhum “problema” de domínio, citado acima. 

 

Listagem de funções contínuas em seu domínio: 

 Funções Racionais 

 Funções Raízes 

 Funções Trigonométricas (e suas inversas!) 

 Funções Exponenciais 

 Funções Logarítmicas 

  

  Fixa aí nos exemplos. 

    Considere a função ao lado e mostre que ela é 

contínua em todo seu domínio. 

Resposta: 

Para que f(x) seja contínua é preciso que 

                              e que                              . 

 

Primeiro,                                            

   
    

             

       
Logo, podemos dizer que f(x) é contínua no ponto 0. 

 

Agora,                                                  

   
    

        

           



Logo, f(x) é contínua no ponto “e” e todo seu domínio. 

 

 

 

     Ache a relação entre a e b para  que f(x) seja contínua em x=1.   

        
               

               
  

Resposta: 

Para a função ser contínua em x=1,                : 

   
   

                

        

    

 

   : Diga onde                  é contínua. 

Resposta: 

Vamos analisar aos poucos,  

       é uma função contínua em R; 

     é contínua se x > 0 ; então: 

            

          

                    
  

 
                   

Portanto, f(x) possui descontinuidades quando    
  

 
 
  

 
 

   

 
   

 

4 TEOREMA DO VALOR INTERMEDIÁRIO 

Esse teorema pode parecer um pouco complicado, mas se pensarmos no conceito de 

continuidade, ficará mais fácil de enxerga-lo. Vamos enunciá-lo e depois explicá-lo: 

 

 

 

 

 

Se temos f(x) contínua num intervalo fechado [a,b] e temos N, um 

número qualquer entre f(a) e f(b) (sendo f(a)   f(b)). Então existe um 

número c (no intervalo [a,b]) tal que f(c) = N. 
 



 
Nas imagens acima fica mais fácil de visualizar o teorema. De forma mais intuitiva, devemos 

pensar que se desenharmos uma função de f(a) até f(b) sem tirar o lápis do papel (pois são 

funções contínuas), e se f(a) for maior que N e f(b) for menor que N, existe pelo menos um 

ponto c, entre a e b , tal que f(c)=N. 

 

 

Bora exercitar? 

    Mostre que existe uma raiz da equação                entre 1 e 2 e depois 

ache um intervalo menor para essa raiz. 

Resposta: 

Temos que f(1) = -1 < 0  e  que f(2) = 12 > 0, como qualquer polinômio é contínuo e pelo 

teorema do valor intermediário, haverá um valor de c (a raiz) que transforma a função em 0. 

 

Para achar essa raiz, vamos considerar a função na metade do intervalo dado:                                       

f(1,5) = 2,5 > 0 

 

Então, a raiz está no intervalo [1 ; 1,5]. Para acharmos um intervalo menor ainda, analisamos 

o ponto na metade do intervalo de novo: 

f(1,25) = 0,1875 > 0 

 

Agora já descobrimos que nossa raiz está em [1; 1,25]. Se você quiser chegar bem próximo 

do valor da raiz, basta continuar analisando a metade do intervalo e descartar a metade fora 

da reta de y desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercícios Recomendados: 
 

1- [Concurso Petrobrás] 

 
de domínio real, então quanto vale m-p? 

 

2- Para qual valor de k a f(x) é contínua? 

 
3- (USP) Qual a condição existente para que a função abaixo seja contínua? 

 
4- (Brawn)Usando o Teorema do Valor Intermediário, prove que a equação abaixo possui 

raiz negativa. 

              

Gabaritos: 
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Bons Estudos!!  

Dúvidas?  

Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.net ou mande email para 

contato@engenhariafacil.net  . 

 

1) 5      |2)  1       |3) a+b+c-m-n=0   


