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Lista sobre funções no Excel 

 

A ideia desta lista surgiu em sala de aula, para ajudar os alunos a 

conhecer de modo prático as principais funções matemáticas que 

aparecem em biologia.  

 

Inicialmente, para aqueles que não conhecem, forneço uma breve 

introdução ao Excel. 

 

Breve introdução ao Excel  

 

Esta introdução visa apresentar apenas os elementos básicos do Excel 

para que seja possível fazer esta lista. Caso necessário, a melhor fonte de 

informação sobre o Excel é o seu próprio Manual do Usuário.  

 

Caso algum comando mencionado nesta introdução não corresponda 

exatamente ao comando da versão do Excel usada por você, recomenda-

se uma consulta ao Manual do Usuário da sua versão para descobrir 

como implementar o comando de forma adequada.  

 

Antes de começar, um lembrete muito importante para se ter em mente 

quando se trabalha com o computador: Salve o seu trabalho com 

frequência, pois é muito frustrante (angustiante, desesperador, etc) 

perder todo um trabalho que levou horas para ser feito por causa de uma 

pane no computador ou uma falta de energia elétrica.  
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• O Excel é uma planilha de cálculo eletrônica. 

• Ele faz parte do pacote Office da Microsoft, portanto adota a filosofia 

de janelas com barras de ferramentas similares às de outros programas 

do Office (Word, PowerPoint) para executar várias operações como 

abrir, salvar, copiar, recortar, colar, imprimir, etc. 

• A planilha do Excel é dividida em células. Cada célula tem um 

endereço: A1, J49, AC108, etc. 

• Cada célula pode conter um tipo de informação: um texto, um 

número, uma fórmula ou uma função. Para terminar de inserir alguma 

coisa em uma célula, tecle <enter>. 

• Para entrar com uma informação em uma célula você deve primeiro 

selecionar a célula colocando o cursor sobre ela e clicar com o botão 

esquerdo do mouse. Quando uma célula está selecionada, sua borda 

fica escurecida. Pode-se selecionar mais de uma célula ao mesmo 

tempo (um bloco de células). As células selecionadas em um bloco 

podem ser contínuas ou não. Tente descobrir no manual como fazer 

para selecionar blocos de células, contínuos ou não. 

• Você pode formatar a aparência do conteúdo de uma célula usando a 

opção “formatar” na barra de ferramentas. Clique sobre esta opção e 

explore as possibilidades de formatação que ela oferece. 

• Os endereços das células são muito importantes. Quando você for 

realizar operações com o Excel, por exemplo, calcular a soma dos 

valores em duas células ou o valor médio dos valores em um conjunto 

de células, você deverá usar os endereços das células e não os valores 

nelas contidos. Isto permitirá que você use uma das maiores vantagens 
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de se trabalhar com planilhas, que é o fato de que os cálculos são 

atualizados imediatamente após a alteração dos valores das células. 

• Um elemento muito importante do Excel são as fórmulas. Uma 

fórmula inserida em uma dada célula diz ao Excel que uma operação 

deve ser calculada, envolvendo os conteúdos de uma ou mais células, 

e que o resultado deve ser colocado na célula onde a fórmula foi 

digitada. Para indicar ao Excel que você quer inserir uma fórmula em 

uma dada célula, você deve começar a digitar com o sinal de 

igualdade “=”. Caso você não use o sinal de igualdade, o Excel irá 

interpretar tudo o que você digitar de forma literal.   

• As operações aritméticas são implementadas no Excel com a seguinte 

sintaxe: Adição: +; Subtração: −; Multiplicação: *; Divisão: /; 

Exponenciação: ^. 

• Cópia de fórmulas: Insira na coluna A dez números quaisquer (da 

célula A1 à célula A10); insira na coluna B outros dez números (de 

B1 a B10); na célula C1 digite uma fórmula, por exemplo “=A1 + 

2*B1”, e tecle <enter>; clique com o mouse sobre a célula C1; passe 

agora o cursor sobre a célula e note que quando ele fica sobre o canto 

inferior direito o cursor muda para uma cruz negra; quando isto 

acontecer, clique sobre a célula e arraste o cursor do mouse até a 

célula C10 e solte; note o resultado. 

• O exemplo anterior ilustra como o Excel trabalha com endereços 

relativos: relativamente às células da coluna C a operação realizada é 

sempre a mesma, pegar o conteúdo da coluna A na mesma linha e 

somar com o conteúdo da coluna B na mesma linha vezes dois. 
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• Para se trabalhar com valores que não mudam (chamados de absolutos 

no Excel) deve-se usar o símbolo do cifrão, $. Por exemplo, repita o 

exemplo anterior, mas agora digite na célula C1 a fórmula 

“=$A$1+2*B1”. Note o que acontece. Em cada célula da coluna C, 

será feita a operação de duas vezes o valor da célula da coluna B na 

mesma linha mais o valor da célula A1. 

• Outro recurso importante do Excel é a possibilidade de criar uma série 

de números. Por exemplo, digite 1 na célula A1 e tecle <enter>. 

Depois, digite “=A1+1” na célula A2 e tecle <enter>. Agora clique 

sobre a célula A2, coloque o cursor sobre o canto inferior direito, 

clique e arraste para baixo até uma célula qualquer. Solte o botão do 

mouse e note o que aconteceu.      

• O Excel também permite que se insiram funções pré-definidas em 

uma fórmula em uma célula. Para saber quais as funções pré-definidas 

com as quais o Excel trabalha, clique sobre o botão indicado por fx na 

barra de ferramentas. 

• Para fazer gráficos no Excel, clique na opção assistente de gráfico 

(indicada por um símbolo de um gráfico de barras) na barra de 

ferramentas. Depois que um gráfico for feito, você pode mudar a sua 

aparência editando-o de várias maneiras. Para mudar alguma 

característica de um gráfico, dê um duplo clique sobre a característica 

que você quer mudar a escolha dentre as opções que aparecerem. Por 

exemplo, para mudar a escala de um eixo para uma escala logarítmica 

faça um duplo clique sobre o eixo, selecione a opção logarítmica e 

clique OK. 
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Exercícios: Funções e seus gráficos 

 

A biologia é uma ciência quantitativa, portanto ela usa funções 

matemáticas para descrever relações entre suas variáveis. Em alguns 

casos, essas funções podem ser expressas em termos de uma expressão 

matemática, do tipo y = f(x), mas em muitos casos elas são expressas em 

termos de gráficos relacionando uma variável contra outra ou outras. 

 

Uma função matemática relaciona uma variável dependente – em geral y 

– a uma variável independente – em geral x –, 

),(xfy =  

onde f(x) indica a função. Na forma gráfica (cartesiana), a variável 

dependente y é representada sobre o eixo vertical (eixo das abscissas) e a 

variável independente x é representada sobre o eixo horizontal (eixo das 

ordenadas).  

 

De maneira mais rigorosa, uma função é uma regra que produz um e 

apenas um valor de y para um dado valor de x. Portanto, algumas 

equações, como ,xy =  não são funções porque elas produzem mais de 

um valor de y para um dado x (por exemplo, se x = 4, y = ± 2). Porém, 

pode-se tratar tais equações como funções impondo-se alguma restrição 

adicional. Por exemplo, poderíamos impor que apenas os valores 

positivos da raiz quadrada serão considerados. 
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Neste exercício, vamos utilizar o Excel para estudar três importantes 

classes de função: funções lineares, funções exponenciais e funções de 

potência. 

 

Uma função linear é da forma, 

,bxay +=  

onde a é o ponto onde a reta cruza o eixo-y e b é a inclinação. 

 

Uma função exponencial é da forma, 

,xqay +=  

 

e uma função de potência é da forma, 

.pkxay +=  

 

Note a diferença entre uma função exponencial e uma função de 

potência: uma função exponencial tem uma base constante q elevada a 

uma potência que é a variável x; já uma função de potência tem uma base 

variável x elevada a uma potência constante p. 

 

Vamos começar fazendo gráficos da função linear para diferentes valores 

dos parâmetros a e b. 

 

Abra uma planilha do Excel e execute os seguintes passos: 
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• Na célula A1 escreva “Variável independente”. Ajeite com o cursor a 

largura da coluna A para que a expressão acima caiba na coluna. 

• Na célula B1 escreva “Funções lineares”. Clique com o mouse sobre a 

célula B1 e arraste o cursor até a célula E1 para selecionar a 4 células 

B1, C1, D1 e E1. Clique sobre o botão formatar na barra de menu e 

selecione “células” -> “alinhamento”. Selecione a opção mesclar 

células e faça o alinhamento de texto horizontal ficar na opção 

centro. Clique em OK. 

• Na célula A2 digite “x” e faça com que o texto fique alinhado à 

direita. 

• Na célula B2 digite “y=3+1x”. Na célula C2 digite “y=0+3x”. Na 

célula D2 digite “y=5+3x”. Na célula E2 digite “y=50-3x”. 

• Na célula A3 digite “0”. 

• Na célula A4 digite “=A3+1”. 

• Clique sobre a célula A4, coloque o cursor sobre o canto inferior 

direito e, com a cruz negra que aparecer, arraste verticalmente o 

cursor até a célula A23. Você gerou 21 valores discretos para a sua 

variável independente x, indo de 0 a 20. 

• Na célula B3 digite “=3+1*A3”. Repita a operação de arrasto feita 

anteriormente, só que agora da célula B3 até a célula B23. Você gerou 

os valores da função y = 3 + 1.x para x indo de 0 a 20. 

• Nas células C3, D3 e E3 digite, respectivamente “= 0+3*A3”, 

“=5+3*A3” e “=50-3*A3”. 

• Selecione agora as células C3, D3 e E3, coloque o cursor sobre o 

canto inferior direito da célula E3 e, com a cruz negra, arraste as três 
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colunas até a célula E23. Você gerou os valores das três outras 

funções lineares para x indo de 0 a 20. 

• Para fazer os gráficos dessas quatro funções, selecione o bloco 

contíguo de células indo da célula A2 até a célula E23. Note que você 

selecionou as legendas das colunas e os valores das funções. Isto foi 

feito para que o programa entenda como rotular cada gráfico 

corretamente. 

• Clique sobre o botão de gráficos na barra de menu. Selecione a opção 

“Dispersão (XY)” e selecione o subtipo de gráfico no canto inferior 

esquerdo “dispersão com pontos de dados conectados por linhas”. 

Clique em avançar e de novo em avançar. 

• Você está agora no Assistente de Gráfico – etapa 3 de 4 – opções de 

gráfico. No espaço para o título do gráfico digite “Funções Lineares”. 

No espaço para o eixo dos valores (x) digite “Variável independente 

(x)”. No espaço para o eixo dos valores (y) digite “Variável 

dependente (y)”. Vá agora para a opção Linhas de Grade e 

desmarque a opção linhas de grade principais que aparece marcada 

para o eixo dos valores (y). O professor sempre gosta de desmarcar 

essa opção para deixar a área do gráfico livre de linhas que perturbem 

a visão. Depois disso clique em avançar e em concluir. 

• Posicione o gráfico gerado abaixo da tabela de dados que você gerou. 

• O professor não gosta muito do padrão de gráfico gerado 

automaticamente pelo Excel e prefere editar o gráfico para torná-lo 

mais fácil de ser visualizado. A primeira coisa a fazer é mudar o fundo 

do gráfico da cor cinza para branco e tirar a borda que envolve o 

gráfico. Para fazer isso, dê um duplo clique sobre qualquer ponto 
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dentro da área cinza.  Aparece uma janela denominada Formatar 

área de plotagem. Coloque as opções de “borda” e de “área” em 

nenhuma e clique em OK. 

• É possível também alterar os formatos dos pontos e das linhas do 

gráfico. Para alterar os formatos de uma dada reta, coloque o cursor 

sobre qualquer um dos pontos de dados da reta e dê um duplo clique. 

Aparece uma janela intitulada Formatar série de dados. Explore as 

opções apresentadas e veja qual mais lhe agrada. Repita essa operação 

para as outras 3 seqüências de dados no seu gráfico (as outras 3 retas). 

• Você pode também dar um duplo clique sobre qualquer lugar na área 

retangular, mas fora do espaço delimitado pelos dois eixos, que 

aparecerá uma outra janela denominada Formatar área do gráfico. 

Esta é para você alterar algum parâmetro da área global em que se 

encontra o gráfico. Explore as opções apresentadas para ver o seu 

efeito. 

• Tente fazer o seu gráfico ficar parecido com o da figura abaixo: 
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• Na mesma planilha do Excel, faça agora gráficos de funções 

exponenciais e de potência. Para fazer gráficos de quatro funções 

exponenciais e de quatro funções de potência, repita tudo o que foi 

feito acima, mas agora colocando as fórmulas das funções 

exponenciais nas células de F2 a I2 e as fórmulas das funções de 

potência nas células de J2 a M2. 

• Use as seguintes funções exponenciais: y = 0 + (1,2)x; y = 0 + (1,5)x; y 

= 200 + (1,5)x; e y = 0 + (1,5)-x. Depois que você tiver digitado as 

funções e gerados os seus valores para x indo de 0 a 20, você terá que 

fazer o gráfico delas. Note que agora os valores da variável 

independente x estão na coluna A (a mesma que você usou antes) 

enquanto que os valores das suas quatro funções exponenciais estão 

nas colunas F, G, H e I. Para fazer o gráfico das quatro funções, 

primeiro selecione os valores da coluna A (de A2 a A23) e, depois, 

mantendo a tecla Ctrl pressionada, selecione as células de F2 a I23. 

Desta forma, você irá pular os valores das funções lineares cujos 

gráficos já foram feitos. 

• Tendo selecionado os valores das colunas A, F, G, H e I, o gráfico das 

quatro funções exponenciais será feito da mesma maneira que o das 

funções lineares. Se você fizer tudo certo, formatando adequadamente 

o gráfico, ele deverá ficar parecido com o mostrado abaixo: 
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• Note que não está muito fácil de visualizar as curvas. Isto é por causa 

da função exponencial, que tem uma faixa de variação em y muito 

grande para uma pequena faixa de variação em x.  

• Nota: esta é uma propriedade que a biologia tem explorado muito 

bem, principalmente da função inversa da exponencial – a função 

logaritmo. Por ser a inversa da exponencial, a função logaritmo tem a 

propriedade oposta: ela apresenta uma pequena faixa de variação em y 

para uma grande faixa de variação em x. Esta característica foi 

selecionada pelos receptores sensoriais dos nossos órgãos dos sentidos 

para que possamos perceber estímulos dentro de uma ampla gama de 

valores (pense, por exemplo, na ampla faixa de intensidade luminosa 

que você consegue ver). 

• Voltando ao nosso gráfico, podemos visualizá-lo melhor alterando a 

escala do eixo-y. Vamos alterá-la para uma escala logarítmica. Faça 

um duplo clique sobre o eixo-y. Aparecerá uma caixa de diálogo 

denominada Formatar eixo. Clique sobre a opção Escala. Selecione 

a opção Escala logarítmica e clique ok.  
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• Você deverá ver agora um gráfico como o mostrado abaixo: 

 
• Observe que as funções exponenciais têm a forma de linhas retas 

quando o eixo-y tem escala logarítmica e o eixo-x tem escala linear. A 

exceção é o gráfico de y = 200 + 1,5x, por causa do termo 200.  

• Para entender isso, lembre-se das suas aulas do curso secundário sobre 

a função logaritmo. Se tivermos uma função do tipo exponencial, 

,xay =  

 e tomarmos o logaritmo em ambos os lados, 

.logloglog axay x ==  

 Ou seja, o logaritmo de y é uma função linear de x (com coeficiente 

angular igual a log a). Portanto, o gráfico de log y contra x será uma 

linha reta. 

• O gráfico de y = 200 + 1,5x não é uma linha reta porque, 

( ),5,1200loglog xy +=  

 que não pode ser simplificada para ter a forma da equação de uma 

reta.  
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• Mas é possível entender porque o gráfico dessa função começa – para 

valores pequenos de x – como uma reta horizontal paralela ao eixo-x e 

termina – para valores grandes de x – como uma reta praticamente 

coincidente com a reta da função y = 1,5x. Você consegue explicar 

isso? 

• Um gráfico como o usado acima, com o eixo-y tendo escala 

logarítmica e o eixo-x tendo escala linear, é chamado de gráfico semi-

log. O uso de um gráfico semi-log é muito útil quando se está 

desconfiado de que a relação funcional entre duas variáveis y e x é do 

tipo exponencial. Para testar se a relação é mesmo do tipo 

exponencial, basta fazer um gráfico semi-log com a variável y no eixo 

vertical e a variável x no eixo horizontal. Se o gráfico for uma reta (ou 

aproximadamente uma) você saberá que a relação é de fato 

exponencial (ou aproximadamente exponencial). 

• Um último detalhe a respeito do gráfico semi-log feito. Observe que 

para as três funções do tipo y = ax, as retas no gráfico saem do ponto 

indicado por y = 1,00 no eixo vertical e x = 0 no eixo horizontal. Isto é 

devido à seguinte propriedade da função logaritmo: 

.01log =  

• Finalmente, coloque as fórmulas das funções de potência nas células 

de J2 a M2. Escreva as seguintes funções de potência: y = 0 + x2; y = 0 

+ x0,5; y = 0 + x-0,5; e y = 2 + x2. Repetindo todos os passos indicados 

anteriormente para as construções dos gráficos das funções lineares e 

exponenciais, você deverá obter o seguinte gráfico para as quatro 

funções de potência: 
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• Novamente, fica muito difícil visualizar o que está acontecendo com 

esse tipo de gráfico. Observe que a função y = x2 até se parece com 

uma função exponencial, o que ela não é.  

• Para tornar mais fácil a visualização desse gráfico, mude as escalas 

dos dois eixos (o horizontal e o vertical) para uma escala logarítmica. 

Fazendo isso, você deverá obter um gráfico como o mostrado abaixo: 

 
• O gráfico acima é de um tipo chamado de gráfico log-log. Em um 

gráfico log-log, as escalas dos dois eixos são logarítmicas. Um gráfico 

desse tipo é ideal para se saber se a relação entre duas variáveis, y e x, 

é do tipo função de potência. 
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• Se a relação entre duas variáveis, y e x, for do tipo função de potência, 

o gráfico de y versus x em um gráfico log-log será uma linha reta. Isto 

decorre do fato de que se, 

,baxy =  

 tomando o logaritmo de ambos os lados da igualdade acima teremos, 

( ) ,loglogloglog xbaaxy b +==  

 ou seja, log y é uma função linear de log x, com o coeficiente angular 

sendo b e o coeficiente linear sendo a.  

• Vamos agora fazer um gráfico para comparar os três tipos de função 

em um único gráfico. Vamos considerar as três funções nas seguintes 

formas, 

Linear: ;bxay +=  

Exponencial: ;xqay +=  

Potência: .pkxay +=  

• Abra uma outra planilha no Excel. Na célula A1 digite “a”, na célula 

A2 digite “b”, na célula A3 digite “q”, na célula A4 digite “p” e na 

célula A5 digite “k”. Nas células de B1 a B5 digite valores numéricos 

para esses parâmetros, por exemplo, 0, 10, 2, 2 e 3. 

• Digite agora na célula C2, “x”, na célula C3, “0”, na célula C4, 

“=C3+1” e selecione, clique e arraste até a célula C13 para gerar 

valores de x indo de 0 a 10. 

• Na célula D1 escreva “Linear”, na célula E1 escreva “Exponencial” e 

na célula F1 escreva “Potência”. Na célula D2 escreva “y=a+bx”, na 

célula E2 escreva “y=a+q^x” e na célula F2 escreva “y=a+kx^p”. 
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• Na célula D3 escreva “=$B$1+$B$2*C3”, na célula E3 escreva 

“=$B$1+$B$3^C3” e na célula F3 escreva 

“=$B$1+$B$5*(C3)^$B$4”. Selecione as células de D3 a F3, clique 

sobre o canto inferior direito e arraste até a célula F13 para gerar os 

valores das três funções para x indo de 0 a 10. 

• Faça agora o gráfico das três funções. Selecione todo o bloco de C2 a 

F13 e clique sobre o botão de gráfico. Repetindo os procedimentos 

aprendidos anteriormente, você deverá gerar um gráfico como o 

mostrado abaixo: 

 

• Faça agora diferentes experimentos com o seu gráfico. Mude a escala 

do eixo-y para logarítmica (gráfico semi-log) e veja o que acontece. 

Mude as escalas dos dois eixos para logarítmica (gráfico log-log) e 

veja o que acontece. 

• Mude os valores dos parâmetros e note que os valores na planilha e as 

curvas no gráfico se alteram instantaneamente. Experimente com 

diferentes valores dos parâmetros e observe os efeitos sobre o gráfico. 

• Entregue alguns dos gráficos gerados por você (à sua escolha). 

Três tipos de funções
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Exercício sobre funções exponenciais na base e 

 

Uma base muito usada para a função exponencial é a constante e. A 

constante e foi introduzida pelo matemático Leonhard Euler em 1736 

(Euler foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos; nasceu na 

Suíça, mas desenvolveu seus trabalhos na Rússia e na Alemanha). Ele é 

definida como o limite, 

e = lim
n→∞

1+ 1
n

#

$
%

&

'
(
n

,  

que fornece o número irracional 2,7181818...  A função exponencial de 

base e é a única função cuja derivada é igual a ela própria,  

).(  então  ,)(  xye
dx
dyexyse xx ===  

 

No Excel, a função ex é representada por EXP(x). Se, em uma dada 

célula, quisermos calcular a função e elevada a um expoente x deve-se 

digitar “=EXP(x)”. 

 

As duas funções exponenciais abaixo aparecem muito em biofísica: 

𝑉(𝑡) = 𝑉! 1 − 𝑒!! !                                        (1) 

e 

𝑉(𝑡) = 𝑉!𝑒!! !         ,                                     (2) 

onde a letra grega τ (pronuncia-se “tau”), V1 e V2 são constantes.  

 

Faça os gráficos dessas duas funções para τ = 2, V1 = 70 e V2 = 50. 
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Os gráficos pedidos aqui podem ser entregues de forma 

eletrônica. Salve todos os gráficos que você produziu e a resposta 

a este último problema em um arquivo com o seu nome como 

título (por exemplo, fulano_de_tal.pdf) e envie o arquivo para o e-

mail do professor: antonior@ffclrp.usp.br 

 

Data para entrega da lista: 27/03/2015 

 

 


