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INTRODUÇÃO 

O estudo de funções na disciplina de Matemática dos ensinos Fundamental 
e Médio é iniciado com introdução de funções de primeiro e segundo graus, 
modulares, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Neste projeto é 
desenvolvido um  estudo mais aprofundado dos tipos de funções citados, 
sendo utilizado o software Winplot para explorar gráficos, e também são 
estudadas aplicações destas funções. Apresentamos aqui as funções 
exponenciais e logarítmicas e aplicações destas. 

 

FUNÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARITMICA 

Uma função exponencial é uma função na qual a variável x se encontra  no 
expoente e a base a é uma constante positiva, isto é, é uma função da forma 
f(x) = ax.   

A função logaritmo de base a é a inversa da função exponencial de base a, 
isto é, logax=y se, e somente se, ay=x. 

-Propriedades  das funções exponenciais e logarítmicas: 

1. ax+y = ax . ay     2. ax-y =  ax /ay      3. ax.y = ( ax ) y            4. ( a.b )x  = ax .bx  

5. aloga x = x      6. log (ax) = x       7. loga (xy) = loga x+ loga y   

8. loga (x/y) = logax – loga y        9. loga (x
r) = r.loga x 

 

RESULTADOS 

Além do estudo de propriedades destas funções através de análises de 
gráfico, também foram estudadas aplicações destas. Segue abaixo exemplos 
de aplicações das funções exponenciais e logarítmicas no contexto de taxas 
de juros. 

Exemplo 1: Supondo que você fique devendo R$ 100,00 no cheque 
especial a uma taxa de 8% ao mês. Depois de um ano, qual será o valor da 
dívida? 

Resolução: 

Temos que  

S(n)= P(1+i)n, 

onde S(n) é o saldo de n meses, P é o saldo inicial e i é a taxa de juros.  

Então neste caso, 

S(12)= 100 . (1+0,08)12 

S(12)= 251,82 

Portanto, após um ano o valor da dívida será 251,82. 

Utilizando o software Winplot calculamos o valor da dívida após um, dois, 
e três anos, que foram respectivamente R$251,82, R$634,12 e R$1596,82. 
Com o auxílio do Winplot também foi calculado o tempo necessário para 
dobrar o valor inicial da dívida que foi de aproximadamente 9 meses. 

 

Gráfico de S(n) do Exemplo 1 – usando Winplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2: Suponha que seja feita uma aplicação de uma certa quantia na 
caderneta de poupança. Sabendo  que atualmente os juros da poupança são de 
0,5% . Em quanto tempo o investidor dobrará seus recursos? 

Resolução:  

Temos que S(n)= P(1+i)n, onde n é a quantidade de tempo em meses, P saldo 
inicial e i que é taxa de juros. Então, neste caso 

S(n)= P . (1+0,005)n 

Queremos encontrar n tal que S(n) = 2 P 

2 P= P (1,005)n 

2 = (1,005)n 

ln 2 = ln(1,005)n 

ln 2 = n. ln(1,005) 

n = (ln 2)/(ln(1,005)) ≈ 138,98 meses ou 11,58 anos 

 

CONCLUSÕES 

Foi utilizado o software Winplot para estudar o comportamento das funções 
polinomiais, exponenciais e logarítmicas através dos seus gráficos e das 
alterações dos mesmos ao variarmos parâmetros das funções.  

Também foram estudadas aplicações de funções exponenciais e logarítmicas, 
como os exemplos 1 e 2 apresentados, entre outras. Pelo estudos destas 
aplicações podemos notar que funções muitas vezes representam eventos ou 
situações de nosso cotidiano. 
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