
Amor Exponencial, Vida Logarítmica 

 

Somos como a Exponencial e o Logaritmo 

Funções inversas que se compõem em uma identidade 

Sempre me perco em seu domínio irrestrito 

Mas é nele que encontro minha imagem, minha felicidade. 

 

 

Temos uma base comum, diferente de um e sempre positiva 

Somos em composição uma identidade viva 

E quando a alegria parece decrescente minha querida 

Lembro que você é o conjunto imagem da minha vida. 

 

 

Seguimos assíntotas distintas 

Caminhos nem parabólicos nem retos 

Enquanto você caminha para as abscissas 

É com as ordenadas que tento contato direto. 

 

 

Logaritmando sua potência encontro o expoente correto 

Encontrando a solução que nos une eternamente 

Mas não é fácil caminhar vagarosamente para o sucesso 

Enquanto você acelera exponencialmente 

 

 

A reta x nos separa "equidistantemente" 

Graficamente evidencia nossa sintonia 

E no plano cartesiano nos amamos loucamente 

Nos apresentando em perfeita simetria. 

 

 

Autor: Waldex Santos 

 

Comentado [WS1]: Refere ao fato das FUNÇÕES 
EXPONENCIAL e LOGARÍTMICA serem inversas uma da outra. 
A composição resulta na função IDENTIDADE. Mostremos: 
Seja a Função Exponencial  𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 e a Função 
Logarítmica  𝑔(𝑥) = loga 𝑥,  então temos: 

1) 𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑓(log𝑎 𝑥) = 𝑎log𝑎 𝑥 = 𝑥 

2) 𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑔(𝑎𝑥) = log𝑎 𝑎
𝑥 = 𝑥 

Ou seja, as funções se compõem em uma identidade. 

Comentado [WS2]: Refere ao domínio da Função 
Exponencial que pode assumir qualquer valor real. 

Comentado [WS3]: Refere ao domínio da Função 
Exponencial (verso anterior) que corresponde a imagem da 
Função Logarítmica. 

Comentado [WS4]: AS Funções Exponencial e Logarítmica 
que se compõem têm a mesma base, a qual deve ser positiva 
e diferente de 1 (0 < 𝑎 ≠ 1). 

Comentado [WS5]: Refere ao fato que: compondo as 
Funções Exponencial e Logarítmica encontramos a função 
identidade ℎ(𝑥) = 𝑥  (veja o primeiro comentário) 

Comentado [WS6]: Refere a funções decrescentes. Tanto 
da Função Exponencial quanto a Logarítmica são 
DECRESCENTES quando a base está situada entre 0 e 1 (0 <
𝑎 < 1) e crescente quando  𝑎 > 1. 

Comentado [WS7]: Refere ao fato do domínio da 
Exponencial ser a imagem da Função Logarítmica. 

Comentado [WS8]: Os gráficos das Funções Logarítmica e 
Exponencial são assíndotas (não é parábola nem reta). No 
caso da Exponencial temos uma assíndotas horizontal (o 
gráfico tende ao eixo OX, mas não o intercepta). No caso da 
Logarítmica temos uma assíndotas vertical (o gráfico tende 
ao eixo OY, mas não o intercepta) 

Comentado [WS9]: Corresponde a relação biunívoca 
entre a Exponencial e o Logaritmo. A potência corresponde 
ao logaritmando do logaritmo. Por exemplo, sendo 𝑎𝑥 = 𝑦, 
então por definição loga 𝑦 = 𝑥, onde 𝑦 é a potência que vira 
logaritmando (logaritmando sua potência) e  x é o expoente 
que vira logaritmo (expoente correto) 

Comentado [WS10]: O gráfico Da Função Logarítmica 
cresce mais lentamente do que da Exponencial. 

Comentado [WS11]: Os gráficos da Funções Exponencial e 
Logarítmica são simétricos em relação a reta 𝑦 = 𝑥 

Comentado [WS12]: Plano Cartesiano é onde traçamos os 
gráficos das funções. 

Comentado [WS13]: Os gráficos das duas funções são 
simétricos (em relação a reta 𝑦 = 𝑥) 


