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Funções do Excel (por ordem alfabética) e equivalência em inglês 

Par as versões de Excel para Office 365 para Windows e Mac, Excel na Web e Excel 2007 – 2021. 

Para obter informações detalhadas sobre uma função, prima a tecla [ Control ] e clique no respetivo nome na 

primeira coluna. 

As funções definidas pelo utilizador assim como as da Web, não estão disponíveis no Excel para a Web. 

O ano da versão indica quando a função apareceu pela primeira vez. 

As funções de compatibilidade estão disponíveis para utilização nas versões de Excel anteriores à de 2010. 

 

Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

ABS  
Devolve o valor absoluto de um 

número 

Matemática e 

trigonometria 
 ABS 

ACOS  
Devolve o arco de cosseno de um 

número 

Matemática e 

trigonometria 
 ACOS 

ACOSH  
Devolve o cosseno hiperbólico 

inverso de um número 

Matemática e 

trigonometria 
 ACOSH 

ACOT  
Devolve a arcotangente de um 

número 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

ACOTH  
Devolve a arcotangente 

hiperbólica de um número 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

AGORA  
Devolve o número de série da 

data e hora atuais 
Data e hora  NOW 

AGREGAR  
Devolve um agregado numa lista 

ou base de dados 

Matemática e 

trigonometria 
 AGGREGATE 

ALEAÇÃODEC  
Combina o texto de múltiplos 

intervalos e/ou cadeias 
Texto Office 365  

ALEATÓRIO  
Devolve um número aleatório 

entre 0 e 1 

Matemática e 

trigonometria 
 RAND 

ALEATÓRIOENTRE  
Devolve um número aleatório 

entre os números especificados 

Matemática e 

trigonometria 
 RANDBETWEEN 

AMORDEGRC  

Devolve a depreciação 

correspondente a cada período 

contabilístico utilizando um 

coeficiente de depreciação 

Financeiras  AMORDEGRC 

AMORLINC  

Devolve a depreciação 

correspondente a cada período 

contabilístico 

Financeiras  AMORLINC 

AMORT  
Devolve uma depreciação linear 

de um ativo durante um período 
Financeiras  SLN 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-abs-3420200f-5628-4e8c-99da-c99d7c87713c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-acos-cb73173f-d089-4582-afa1-76e5524b5d5b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-acosh-e3992cc1-103f-4e72-9f04-624b9ef5ebfe
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/acot-fun%C3%A7%C3%A3o-acot-dc7e5008-fe6b-402e-bdd6-2eea8383d905
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/acoth-fun%C3%A7%C3%A3o-acoth-cc49480f-f684-4171-9fc5-73e4e852300f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/agora-fun%C3%A7%C3%A3o-agora-3337fd29-145a-4347-b2e6-20c904739c46
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/agregar-fun%C3%A7%C3%A3o-agregar-43b9278e-6aa7-4f17-92b6-e19993fa26df
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-unirtexto-357b449a-ec91-49d0-80c3-0e8fc845691c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/aleat%C3%B3rio-fun%C3%A7%C3%A3o-aleat%C3%B3rio-4cbfa695-8869-4788-8d90-021ea9f5be73
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/aleat%C3%B3rioentre-fun%C3%A7%C3%A3o-aleat%C3%B3rioentre-4cc7f0d1-87dc-4eb7-987f-a469ab381685
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/amordegrc-fun%C3%A7%C3%A3o-amordegrc-a14d0ca1-64a4-42eb-9b3d-b0dededf9e51
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/amorlinc-fun%C3%A7%C3%A3o-amorlinc-7d417b45-f7f5-4dba-a0a5-3451a81079a8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-amort-cdb666e5-c1c6-40a7-806a-e695edc2f1c8
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

AMORTD  

Devolve a depreciação por 

algarismos da soma dos anos de 

um ativo durante um período 

especificado 

Financeiras  SYD 

ANO  
Converte um número de série 

num ano 
Data e hora  YEAR 

ÁRABE  
Converte um número romano 

em árabe, como número 

Matemática e 

trigonometria 
  

ÁREAS  
Devolve o número de áreas 

numa referência 

Pesquisa e 

referência 
 AREAS 

ARRED  
Arredonda um número para um 

número de dígitos especificado 

Matemática e 

trigonometria 
 ROUND 

ARRED.DEFEITO  
Arredonda um número por 

defeito até zero 

Matemática e 

trigonometria 
 FLOOR 

ARRED.DEFEITO.MAT  

Arredonda um número por 

defeito, para o número inteiro 

mais próximo ou para o múltiplo 

de significância mais próximo 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

ARRED.DEFEITO.PRECISO  

Arredonda um número para 

baixo para o número inteiro mais 

próximo ou para o múltiplo de 

significância mais próximo. 

Independentemente do sinal do 

número, o número é 

arredondado para baixo 

Matemática e 

trigonometria 
  

ARRED.EXCESSO.  

Arredonda um número para o 

número inteiro mais próximo ou 

para o múltiplo de significância 

mais próximo 

Matemática e 

trigonometria 
 CEILING 

ARRED.EXCESSO.ISO  

Devolve um número 

arredondado para o número 

inteiro mais próximo ou para o 

múltiplo de significância mais 

próximo 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

ARRED.EXCESSO.MAT  

Arredonda um número por 

excesso para o número inteiro 

mais próximo ou para o múltiplo 

de significância mais próximo 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-amortd-069f8106-b60b-4ca2-98e0-2a0f206bdb27
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-ano-c64f017a-1354-490d-981f-578e8ec8d3b9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/%C3%A1rabe-fun%C3%A7%C3%A3o-%C3%A1rabe-9a8da418-c17b-4ef9-a657-9370a30a674f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/%C3%A1reas-fun%C3%A7%C3%A3o-%C3%A1reas-8392ba32-7a41-43b3-96b0-3695d2ec6152
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-c018c5d8-40fb-4053-90b1-b3e7f61a213c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-arred-defeito-14bb497c-24f2-4e04-b327-b0b4de5a8886
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-defeito-mat-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-defeito-mat-c302b599-fbdb-4177-ba19-2c2b1249a2f5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-defeito-preciso-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-defeito-preciso-f769b468-1452-4617-8dc3-02f842a0702e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-arred-excesso-0a5cd7c8-0720-4f0a-bd2c-c943e510899f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-excesso-iso-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-excesso-iso-e587bb73-6cc2-4113-b664-ff5b09859a83
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-excesso-mat-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-excesso-mat-80f95d2f-b499-4eee-9f16-f795a8e306c8


Origem: site support.microsoft.com     - 3 - 

Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

ARRED.EXCESSO.PRECISO  

Arredonda um número para o 

número inteiro mais próximo ou 

para o múltiplo de significância 

mais próximo. 

Independentemente do sinal do 

número, o número é 

arredondado 

Matemática e 

trigonometria 
  

ARRED.PARA.BAIXO  
Arredonda um número por 

defeito até zero 

Matemática e 

trigonometria 
 ROUNDDOWN 

ARRED.PARA.CIMA  
Arredonda um número por 

excesso, afastando-o de zero 

Matemática e 

trigonometria 
 ROUNDUP 

ASC  

Altera letras ou katakana de 

largura total (byte duplo) numa 

cadeia de carateres para 

carateres de largura média (byte 

único) 

Texto  ASC 

ASEN  
Devolve o arco de seno de um 

número 

Matemática e 

trigonometria 
 ASIN 

ASENH  
Devolve o seno hiperbólico 

inverso de um número 

Matemática e 

trigonometria 
 ASINH 

ATAN  
Devolve o arco de tangente de 

um número 

Matemática e 

trigonometria 
 ATAN 

ATAN2  
Devolve o arco de tangente das 

coordenadas x e y 

Matemática e 

trigonometria 
 ATAN2 

ATANH  
Devolve a tangente hiperbólica 

inversa de um número 

Matemática e 

trigonometria 
 ATANH 

BASE  

Converte um número numa 

representação de texto com a 

base especificada 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

BD  

Devolve a depreciação de um 

ativo relativo a um período 

especificado utilizando o método 

de amortização degressiva de 

base fixa 

Financeiras  DB 

BDCONTAR  
Conta as células que contêm 

números numa base de dados 
Base de dados  DCOUNT 

BDCONTAR.VAL  
Conta as células que não estão 

em branco numa base de dados 
Base de dados  DCOUNTA 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-excesso-preciso-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-excesso-preciso-f366a774-527a-4c92-ba49-af0a196e66cb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-para-baixo-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-para-baixo-2ec94c73-241f-4b01-8c6f-17e6d7968f53
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/arred-para-cima-fun%C3%A7%C3%A3o-arred-para-cima-f8bc9b23-e795-47db-8703-db171d0c42a7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-asc-0b6abf1c-c663-4004-a964-ebc00b723266
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-asen-81fb95e5-6d6f-48c4-bc45-58f955c6d347
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-asenh-4e00475a-067a-43cf-926a-765b0249717c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/atan-fun%C3%A7%C3%A3o-atan-50746fa8-630a-406b-81d0-4a2aed395543
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-atan2-c04592ab-b9e3-4908-b428-c96b3a565033
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-atanh-3cd65768-0de7-4f1d-b312-d01c8c930d90
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/base-fun%C3%A7%C3%A3o-base-2ef61411-aee9-4f29-a811-1c42456c6342
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bd-fun%C3%A7%C3%A3o-bd-354e7d28-5f93-4ff1-8a52-eb4ee549d9d7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdcontar-fun%C3%A7%C3%A3o-bdcontar-c1fc7b93-fb0d-4d8d-97db-8d5f076eaeb1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdcontar-val-fun%C3%A7%C3%A3o-bdcontar-val-00232a6d-5a66-4a01-a25b-c1653fda1244
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

BDD  

Devolve a depreciação de um 

ativo relativo a um período 

especificado utilizando o método 

de amortização degressiva de 

base dupla ou qualquer outro 

método especificado 

Financeiras  DDB 

BDDESVPAD  

Calcula o desvio-padrão com 

base numa amostra das entradas 

da base de dados selecionada 

Base de dados  DSTDEV 

BDDESVPADP  

Calcula o desvio-padrão com 

base na população total das 

entradas da base de dados 

selecionada 

Base de dados  DSTDEVP 

BDMÁX  

Devolve o valor máximo das 

entradas da base de dados 

selecionada 

Base de dados  DMAX 

BDMÉDIA  
Devolve a média das entradas da 

base de dados selecionada 
Base de dados  DAVERAGE 

BDMÍN  

Devolve o valor mínimo das 

entradas da base de dados 

selecionada 

Base de dados  DMIN 

BDMULTIPL  

Multiplica os valores de um 

determinado campo de registos 

que correspondem aos critérios 

numa base de dados 

Base de dados  DPRODUCT 

BDOBTER  

Extrai de uma base de dados um 

único registo que corresponde 

aos critérios especificados 

Base de dados  DGET 

BDSOMA  

Soma os números na coluna de 

campo dos registos de base de 

dados que correspondem aos 

critérios 

Base de dados  DSUM 

BDV  

Devolve a depreciação de um 

ativo relativo a um período 

específico ou parcial utilizando 

um método de amortização 

degressiva 

Financeiras  VDB 

BDVAR  

Calcula a variância com base 

numa amostra das entradas da 

base de dados selecionada 

Base de dados  DVAR 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-bdd-519a7a37-8772-4c96-85c0-ed2c209717a5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bddesvpad-fun%C3%A7%C3%A3o-bddesvpad-026b8c73-616d-4b5e-b072-241871c4ab96
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bddesvpadp-fun%C3%A7%C3%A3o-bddesvpadp-04b78995-da03-4813-bbd9-d74fd0f5d94b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdm%C3%A1x-fun%C3%A7%C3%A3o-bdm%C3%A1x-f4e8209d-8958-4c3d-a1ee-6351665d41c2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdm%C3%A9dia-fun%C3%A7%C3%A3o-bdm%C3%A9dia-a6a2d5ac-4b4b-48cd-a1d8-7b37834e5aee
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdm%C3%ADn-fun%C3%A7%C3%A3o-bdm%C3%ADn-4ae6f1d9-1f26-40f1-a783-6dc3680192a3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdmultipl-fun%C3%A7%C3%A3o-bdmultipl-4f96b13e-d49c-47a7-b769-22f6d017cb31
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdobter-fun%C3%A7%C3%A3o-bdobter-455568bf-4eef-45f7-90f0-ec250d00892e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdsoma-fun%C3%A7%C3%A3o-bdsoma-53181285-0c4b-4f5a-aaa3-529a322be41b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdv-fun%C3%A7%C3%A3o-bdv-dde4e207-f3fa-488d-91d2-66d55e861d73
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdvar-fun%C3%A7%C3%A3o-bdvar-d6747ca9-99c7-48bb-996e-9d7af00f3ed1
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

BDVARP  

Calcula a variância com base na 

população total das entradas de 

base de dados selecionadas 

Base de dados  DVARP 

BESSELI  
Devolve a função de Bessel 

modificada In(x) 
Engenharia  BESSELI 

BESSELJ  Devolve a função de Bessel Jn(x) Engenharia  BESSELJ 

BESSELK  
Devolve a função de Bessel 

modificada Kn(x) 
Engenharia  BESSELK 

BESSELY  Devolve a função de Bessel Yn(x) Engenharia  BESSELY 

BETA.ACUM.INV  

Devolve o inverso da função de 

distribuição cumulativa 

relativamente a uma distribuição 

beta específica 

Compatibilidade  BETAINV 

BINADEC  
Converte um número binário em 

decimal 
Engenharia  BIN2DEC 

BINAHEX  
Converte um número binário em 

hexadecimal 
Engenharia  BIN2HEX 

BINAOCT  
Converte um número binário em 

octal 
Engenharia  BIN2OCT 

BIT.E  
Devolve um "operador E bit a 

bit" de dois números. 
Engenharia 2013  

BIT.OU  
Devolve um operador OU bit a 

bit de dois números 
Engenharia 2013  

BIT.XOU  
Devolve um valor bit a bit 'Ou 

Exclusivo' de dois números 
Engenharia 2013  

BITDESL.DIR  

Devolve um número de valor 

deslocado para a direita por bits 

quantidade deslocamento 

Engenharia 2013  

BITDESL.ESQ  

Devolve um número de valor 

deslocado para a esquerda por 

bits quantidade deslocamento 

Engenharia 2013  

BYCOL  

Aplica um LAMBDA a cada coluna 

e devolve uma matriz dos 

resultados 

Lógica Office 365  

BYROW  

Aplica um LAMBDA a cada linha e 

devolve uma matriz dos 

resultados 

Lógica Office 365  

CARÁCT  
Devolve o caráter especificado 

pelo número de código 
Texto  CHAR 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bdvarp-fun%C3%A7%C3%A3o-bdvarp-eb0ba387-9cb7-45c8-81e9-0394912502fc
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/besseli-fun%C3%A7%C3%A3o-besseli-8d33855c-9a8d-444b-98e0-852267b1c0df
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/besselj-fun%C3%A7%C3%A3o-besselj-839cb181-48de-408b-9d80-bd02982d94f7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/besselk-fun%C3%A7%C3%A3o-besselk-606d11bc-06d3-4d53-9ecb-2803e2b90b70
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bessely-fun%C3%A7%C3%A3o-bessely-f3a356b3-da89-42c3-8974-2da54d6353a2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-beta-acum-inv-8b914ade-b902-43c1-ac9c-c05c54f10d6c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/binadec-fun%C3%A7%C3%A3o-binadec-63905b57-b3a0-453d-99f4-647bb519cd6c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/binahex-fun%C3%A7%C3%A3o-binahex-0375e507-f5e5-4077-9af8-28d84f9f41cc
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/binaoct-fun%C3%A7%C3%A3o-binaoct-0a4e01ba-ac8d-4158-9b29-16c25c4c23fd
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bit-e-fun%C3%A7%C3%A3o-bit-e-8a2be3d7-91c3-4b48-9517-64548008563a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bit-ou-fun%C3%A7%C3%A3o-bit-ou-f6ead5c8-5b98-4c9e-9053-8ad5234919b2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bit-xou-fun%C3%A7%C3%A3o-bit-xou-c81306a1-03f9-4e89-85ac-b86c3cba10e4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bitdesl-dir-fun%C3%A7%C3%A3o-bitdesl-dir-274d6996-f42c-4743-abdb-4ff95351222c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/bitdesl-esq-fun%C3%A7%C3%A3o-bitdesl-esq-c55bb27e-cacd-4c7c-b258-d80861a03c9c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-bycol-58463999-7de5-49ce-8f38-b7f7a2192bfb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-byrow-2e04c677-78c8-4e6b-8c10-a4602f2602bb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/car%C3%A1ct-fun%C3%A7%C3%A3o-car%C3%A1ct-bbd249c8-b36e-4a91-8017-1c133f9b837a
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

CÉL  

Devolve informações sobre 

formatação, localização ou 

conteúdo de uma célula 

Informação  CELL 

CHAMAR  

Chama um procedimento de uma 

biblioteca de ligação dinâmica ou 

de um recurso de código 

Definidas pelo 

utilizador 
 CALL 

CHOOSEROWS  
Devolve as linhas especificadas 

de uma matriz 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

CODIFICAÇÃOURL  
Devolve uma cadeia URL 

codificada 
Web 2013  

CÓDIGO  

Devolve um código numérico 

correspondente ao primeiro 

caráter numa cadeia de texto 

Texto  CODE 

COL  
Devolve o número da coluna de 

uma referência 

Pesquisa e 

referência 
 COLUMN 

COLS  
Devolve o número de colunas 

numa referência 

Pesquisa e 

referência 
 COLUMNS 

COMBIN  

Devolve o número de 

combinações de um 

determinado número de objetos 

Matemática e 

trigonometria 
 COMBIN 

COMBIN.R  

Devolve o número de 

combinações com repetições 

relativamente a um determinado 

número de objetos 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

COMPACTAR  Remove espaços do texto Texto  TRIM 

COMPLEXO  

Converte coeficientes reais e 

imaginários num número 

complexo 

Engenharia  COMPLEX 

CONCAT  

Combina o texto de múltiplos 

intervalos e/ou cadeias, mas não 

fornece os argumentos 

IgnorarVazias e delimitador 

Texto 2019 CONCATENATE 

CONCATENAR  
Une duas ou mais cadeias de 

texto numa só cadeia 
Compatibilidade   

CONCATENAR  
Agrupa vários itens de texto num 

único item de texto 
Texto   

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/c%C3%A9l-fun%C3%A7%C3%A3o-c%C3%A9l-51bd39a5-f338-4dbe-a33f-955d67c2b2cf
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/chamar-fun%C3%A7%C3%A3o-chamar-32d58445-e646-4ffd-8d5e-b45077a5e995
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-chooserows-51ace882-9bab-4a44-9625-7274ef7507a3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/codifica%C3%A7%C3%A3ourl-fun%C3%A7%C3%A3o-codifica%C3%A7%C3%A3ourl-07c7fb90-7c60-4bff-8687-fac50fe33d0e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-c%C3%B3digo-c32b692b-2ed0-4a04-bdd9-75640144b928
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/col-fun%C3%A7%C3%A3o-col-44e8c754-711c-4df3-9da4-47a55042554b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cols-fun%C3%A7%C3%A3o-cols-4e8e7b4e-e603-43e8-b177-956088fa48ca
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/combin-fun%C3%A7%C3%A3o-combin-12a3f276-0a21-423a-8de6-06990aaf638a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/combin-r-fun%C3%A7%C3%A3o-combin-r-efb49eaa-4f4c-4cd2-8179-0ddfcf9d035d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-compactar-410388fa-c5df-49c6-b16c-9e5630b479f9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/complexo-fun%C3%A7%C3%A3o-complexo-f0b8f3a9-51cc-4d6d-86fb-3a9362fa4128
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-concat-9b1a9a3f-94ff-41af-9736-694cbd6b4ca2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-concatenar-8f8ae884-2ca8-4f7a-b093-75d702bea31d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-concatenar-8f8ae884-2ca8-4f7a-b093-75d702bea31d
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

CONJUNTOCUBO  

Define um conjunto calculado de 

membros ou cadeias de 

identificação enviando uma 

expressão de conjunto para o 

cubo no servidor, que cria o 

conjunto e, em seguida, devolve 

o conjunto ao Microsoft Office 

Excel 

Cubo   

CONTAR  
Conta os números que existem 

na lista de argumentos 
Estatística  COUNT 

CONTAR.SE  

Calcula o número de células num 

intervalo que correspondem aos 

critérios determinados 

Estatística  COUNTIF 

CONTAR.SE.S  

Conta o número de células num 

intervalo que cumprem múltiplos 

critérios 

Estatística 2019  

CONTAR.VAL  
Conta os valores que existem na 

lista de argumentos 
Estatística  COUNTA 

CONTAR.VAZIO  
Conta o número de células em 

branco num intervalo 
Estatística  COUNTBLANK 

CONTARCONJUNTOCUBO  

Devolve o valor de uma 

propriedade de membro do 

cubo. Utilize para validar a 

existência de um nome de 

membro no cubo e para devolver 

a propriedade especificada para 

esse membro 

Cubo   

CONVERTER  
Converte um número de um 

sistema de medida noutro 
Engenharia  CONVERT 

CONVERTER.EURO  

Converte um número em euros, 

converte um número de euros na 

unidade monetária de um país da 

zona euro ou converte um 

número da unidade monetária 

de um país da zona euro na 

unidade monetária de outro país 

da zona euro, utilizando o euro 

como valor intermédio 

(triangulação) 

Definidas pelo 

utilizador 
 EUROCONVERT 

CORREL  

Devolve o coeficiente de 

correlação entre dois conjuntos 

de dados 

Estatística  CORREL 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-conjuntocubo-5b2146bd-62d6-4d04-9d8f-670e993ee1d9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-contar-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/contar-se-fun%C3%A7%C3%A3o-contar-se-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/contar-se-s-fun%C3%A7%C3%A3o-contar-se-s-dda3dc6e-f74e-4aee-88bc-aa8c2a866842
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/contar-val-fun%C3%A7%C3%A3o-contar-val-7dc98875-d5c1-46f1-9a82-53f3219e2509
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/contar-vazio-fun%C3%A7%C3%A3o-contar-vazio-6a92d772-675c-4bee-b346-24af6bd3ac22
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/contarconjuntocubo-fun%C3%A7%C3%A3o-contarconjuntocubo-c4c2a438-c1ff-4061-80fe-982f2d705286
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/converter-fun%C3%A7%C3%A3o-converter-d785bef1-808e-4aac-bdcd-666c810f9af2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/euroconvert-fun%C3%A7%C3%A3o-euroconvert-79c8fd67-c665-450c-bb6c-15fc92f8345c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/correl-fun%C3%A7%C3%A3o-correl-995dcef7-0c0a-4bed-a3fb-239d7b68ca92
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

CORRESP  

Utilize esta função para procurar 

um item num intervalo de células 

e, em seguida, devolver a posição 

relativa desse item no intervalo. 

Por exemplo, se o intervalo 

A1:A3 contiver os valores 5, 7 e 

38, a fórmula 

=CORRESP(7;A1:A3;0) devolve o 

número 2, porque 7 é o segundo 

item no intervalo. 

Procura valores numa referência 

ou numa matriz 

Mais utilizadas 

 

 

Pesquisa e 

referência 

 MATCH 

CORRESPX  

Devolve a posição relativa de um 

item numa matriz ou intervalo de 

células 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

COS  
Devolve o cosseno de um 

número 

Matemática e 

trigonometria 
 COS 

COSH  
Devolve o cosseno hiperbólico de 

um número 

Matemática e 

trigonometria 
 COSH 

COT  
Devolve a cotangente de um 

ângulo 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

COTH  
Devolve a cotangente hiperbólica 

de um número 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

COVAR  

Devolve a covariância, que é a 

média dos produtos de desvios 

de pares 

Compatibilidade  COVAR 

COVARIÂNCIA.P  

Devolve a covariância, que é a 

média dos produtos de desvios 

de pares 

Estatística 2010 COVARIANCE.P 

COVARIÂNCIA.S  

Devolve a covariância de 

amostra, a média dos desvios de 

produtos para cada par de 

pontos de dados em dois 

conjuntos de dados 

Estatística 2010  

CRESCIMENTO  
Devolve valores ao longo de uma 

tendência exponencial 
Estatística  GROWTH 

CRIT.BINOM  

Devolve o menor valor em que a 

distribuição binomial cumulativa 

é menor ou igual a um valor de 

critério 

Compatibilidade  CRITBINOM 

CSC  
Devolve a cossecante de um 

ângulo 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/corresp-fun%C3%A7%C3%A3o-corresp-e8dffd45-c762-47d6-bf89-533f4a37673a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-correspx-d966da31-7a6b-4a13-a1c6-5a33ed6a0312
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-cos-0fb808a5-95d6-4553-8148-22aebdce5f05
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-cosh-e460d426-c471-43e8-9540-a57ff3b70555
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cot-fun%C3%A7%C3%A3o-cot-c446f34d-6fe4-40dc-84f8-cf59e5f5e31a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/coth-fun%C3%A7%C3%A3o-coth-2e0b4cb6-0ba0-403e-aed4-deaa71b49df5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/covar-fun%C3%A7%C3%A3o-covar-50479552-2c03-4daf-bd71-a5ab88b2db03
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/covari%C3%A2ncia-p-fun%C3%A7%C3%A3o-covari%C3%A2ncia-p-6f0e1e6d-956d-4e4b-9943-cfef0bf9edfc
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/covari%C3%A2ncia-s-fun%C3%A7%C3%A3o-covari%C3%A2ncia-s-0a539b74-7371-42aa-a18f-1f5320314977
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/crescimento-fun%C3%A7%C3%A3o-crescimento-541a91dc-3d5e-437d-b156-21324e68b80d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-crit-binom-eb6b871d-796b-4d21-b69b-e4350d5f407b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/csc-fun%C3%A7%C3%A3o-csc-07379361-219a-4398-8675-07ddc4f135c1
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

CSCH  
Devolve a cossecante hiperbólica 

de um ângulo 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

CUPDATAANT  
Devolve a data do cupão anterior 

antes da data de regularização 
Financeiras  COUPPCD 

CUPDATAPRÓX  

Devolve a data do cupão 

seguinte após a data de 

regularização 

Financeiras  COUPNCD 

CUPDIAS  

Devolve o número de dias no 

período do cupão que contém a 

data de regularização 

Financeiras  COUPDAYS 

CUPDIASINLIQ  

Devolve o número de dias desde 

o início do período do cupão até 

à data de regularização 

Financeiras  COUPDAYBS 

CUPDIASPRÓX  

Devolve o número de dias entre 

a data de regularização e a data 

do cupão seguinte 

Financeiras  COUPDAYSNC 

CUPNÚM  

Devolve o número de cupões a 

serem pagos entre a data de 

regularização e a data de 

vencimento 

Financeiras  COUPNUM 

CURT  
Devolve a curtose de um 

conjunto de dados 
Estatística  KURT 

DATA  

Utilize esta função para devolver 

o número de série sequencial 

que representa uma data 

específica. Esta é útil em 

situações onde o ano, o mês e o 

dia são fornecidos por fórmulas 

ou referências de célula. Por 

exemplo, poderá ter uma folha 

de cálculo que contenha datas 

num formato que o Excel não 

reconhece, tal como 

AAAAMMDD. 

Utilize a DATADIF para calcular o 

número de dias, meses ou anos 

entre duas datas. 

Devolve o número de série de 

uma determinada data 

Mais utilizadas 

 

 

 

Data e hora 

 DATE 

DATA.VALOR  
Converte uma data em forma de 

texto num número de série 
Data e hora  DATEVALUE 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/csch-fun%C3%A7%C3%A3o-csch-f58f2c22-eb75-4dd6-84f4-a503527f8eeb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cupdataant-fun%C3%A7%C3%A3o-cupdataant-2eb50473-6ee9-4052-a206-77a9a385d5b3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cupdatapr%C3%B3x-fun%C3%A7%C3%A3o-cupdatapr%C3%B3x-fd962fef-506b-4d9d-8590-16df5393691f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cupdias-fun%C3%A7%C3%A3o-cupdias-cc64380b-315b-4e7b-950c-b30b0a76f671
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cupdiasinliq-fun%C3%A7%C3%A3o-cupdiasinliq-eb9a8dfb-2fb2-4c61-8e5d-690b320cf872
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cupdiaspr%C3%B3x-fun%C3%A7%C3%A3o-cupdiaspr%C3%B3x-5ab3f0b2-029f-4a8b-bb65-47d525eea547
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/cupn%C3%BAm-fun%C3%A7%C3%A3o-cupn%C3%BAm-a90af57b-de53-4969-9c99-dd6139db2522
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-curt-bc3a265c-5da4-4dcb-b7fd-c237789095ab
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/data-fun%C3%A7%C3%A3o-data-e36c0c8c-4104-49da-ab83-82328b832349
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-datad-se-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-data-valor-df8b07d4-7761-4a93-bc33-b7471bbff252
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

DATAD.SE  

Calcula o número de dias, meses 

ou anos entre duas datas. Esta é 

útil em fórmulas nas quais tem 

de calcular uma idade 

Data e hora   

DATAM  

Devolve um número de série de 

data que corresponde ao número 

de meses indicado antes ou 

depois da data de início 

Data e hora  EDATE 

DBCS  

Altera letras de largura média 

(byte único) numa cadeia de 

carateres para carateres de 

largura total (byte duplo) 

Texto 2013  

DECABIN  
Converte um número decimal em 

binário 
Engenharia  DEC2BIN 

DECAHEX  
Converte um número decimal em 

hexadecimal 
Engenharia  DEC2HEX 

DECAOCT  
Converte um número decimal em 

octal 
Engenharia  DEC2OCT 

DECIMAL  

Converte uma representação de 

texto de um número numa 

determinada base num número 

decimal 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

DECLIVE  
Devolve o declive da linha de 

regressão linear 
Estatística  SLOPE 

DEGRAU  
Testa se um número é maior que 

um valor limite 
Engenharia  GESTEP 

DELTA  Testa se dois valores são iguais Engenharia  DELTA 

DESC  
Devolve a taxa de desconto de 

um título 
Financeiras  DISC 

DESLOCAMENTO  

Devolve o deslocamento de 

referência de uma determinada 

referência 

Pesquisa e 

referência 
 OFFSET 

DESV.MÉDIO  

Devolve a média aritmética dos 

desvios absolutos à média dos 

pontos de dados 

Estatística  AVEDEV 

DESVPAD  
Calcula o desvio-padrão com 

base numa amostra 
Compatibilidade  STDEV 

DESVPAD.P  
Calcula o desvio-padrão com 

base na população total 
Estatística 2010 STDEV.P 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-datad-se-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/datam-fun%C3%A7%C3%A3o-datam-3c920eb2-6e66-44e7-a1f5-753ae47ee4f5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dbcs-fun%C3%A7%C3%A3o-dbcs-a4025e73-63d2-4958-9423-21a24794c9e5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/decabin-fun%C3%A7%C3%A3o-decabin-0f63dd0e-5d1a-42d8-b511-5bf5c6d43838
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/decahex-fun%C3%A7%C3%A3o-decahex-6344ee8b-b6b5-4c6a-a672-f64666704619
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/decaoct-fun%C3%A7%C3%A3o-decaoct-c9d835ca-20b7-40c4-8a9e-d3be351ce00f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/decimal-fun%C3%A7%C3%A3o-decimal-ee554665-6176-46ef-82de-0a283658da2e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/declive-fun%C3%A7%C3%A3o-declive-11fb8f97-3117-4813-98aa-61d7e01276b9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/degrau-fun%C3%A7%C3%A3o-degrau-f37e7d2a-41da-4129-be95-640883fca9df
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/delta-fun%C3%A7%C3%A3o-delta-2f763672-c959-4e07-ac33-fe03220ba432
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/desc-fun%C3%A7%C3%A3o-desc-71fce9f3-3f05-4acf-a5a3-eac6ef4daa53
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/deslocamento-fun%C3%A7%C3%A3o-deslocamento-c8de19ae-dd79-4b9b-a14e-b4d906d11b66
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-desv-m%C3%A9dio-58fe8d65-2a84-4dc7-8052-f3f87b5c6639
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-desvpad-51fecaaa-231e-4bbb-9230-33650a72c9b0
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/desvpad-p-fun%C3%A7%C3%A3o-desvpad-p-6e917c05-31a0-496f-ade7-4f4e7462f285
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

DESVPAD.S  
Calcula o desvio-padrão com 

base numa amostra 
Estatística 2010 STDEV.S 

DESVPADA  

Calcula o desvio-padrão com 

base numa amostra, incluindo 

números, texto e valores lógicos 

Estatística  STDEVA 

DESVPADP  
Calcula o desvio-padrão com 

base na população total 
Compatibilidade  STDEVP 

DESVPADPA  

Calcula o desvio-padrão com 

base na população total, 

incluindo números, texto e 

valores lógicos 

Estatística  STDEVPA 

DESVQ  
Devolve a soma dos quadrados 

dos desvios 
Estatística  DEVSQ 

DEVOLVERTAXAJUROS  

Devolve uma taxa de juro 

equivalente para o crescimento 

de um investimento 

Financeiras 2013  

DIA  
Converte um número de série 

num dia do mês 
Data e hora  DAY 

DIA.SEMANA  
Converte um número de série 

num dia da semana 
Data e hora  WEEKDAY 

DIAS  

Utilize esta função para devolver 

o número de dias entre duas 

datas. 

Devolve o número de dias entre 

duas datas 

Mais utilizadas 

 

Data e hora 

2013  

DIAS360  

Calcula o número de dias entre 

duas datas com base num ano 

com 360 dias 

Data e hora  DAYS360 

DIATRABALHO  

Devolve o número de série da 

data antes ou depois de um 

número de dias úteis 

especificado 

Data e hora  WORKDAY 

DIATRABALHO.INTL  

Devolve o número de série da 

data antes ou depois de um 

número de dias úteis 

especificado usando parâmetros 

para indicar quais e quantos dias 

são dias de fim de semana 

Data e hora 2010  

DIATRABALHOTOTAL  
Devolve o número total de dias 

úteis entre duas datas 
Data e hora  NETWORKDAYS 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/desvpad-s-fun%C3%A7%C3%A3o-desvpad-s-7d69cf97-0c1f-4acf-be27-f3e83904cc23
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/desvpada-fun%C3%A7%C3%A3o-desvpada-5ff38888-7ea5-48de-9a6d-11ed73b29e9d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-desvpadp-1f7c1c88-1bec-4422-8242-e9f7dc8bb195
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/desvpadpa-fun%C3%A7%C3%A3o-desvpadpa-5578d4d6-455a-4308-9991-d405afe2c28c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-desvq-8b739616-8376-4df5-8bd0-cfe0a6caf444
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/devolvertaxajuros-fun%C3%A7%C3%A3o-devolvertaxajuros-6f5822d8-7ef1-4233-944c-79e8172930f4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dia-fun%C3%A7%C3%A3o-dia-8a7d1cbb-6c7d-4ba1-8aea-25c134d03101
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-dia-semana-60e44483-2ed1-439f-8bd0-e404c190949a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dias-fun%C3%A7%C3%A3o-dias-57740535-d549-4395-8728-0f07bff0b9df
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-dias360-b9a509fd-49ef-407e-94df-0cbda5718c2a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/diatrabalho-fun%C3%A7%C3%A3o-diatrabalho-f764a5b7-05fc-4494-9486-60d494efbf33
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/diatrabalho-intl-fun%C3%A7%C3%A3o-diatrabalho-intl-a378391c-9ba7-4678-8a39-39611a9bf81d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/diatrabalhototal-fun%C3%A7%C3%A3o-diatrabalhototal-48e717bf-a7a3-495f-969e-5005e3eb18e7
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

DIATRABALHOTOTAL.INTL  

Devolve o número total de dias 

úteis entre duas datas utilizando 

parâmetros para indicar quais e 

quantos dias são dias de fim de 

semana 

Data e hora 2010  

DIGITALIZAR  

Analisa uma matriz ao aplicar um 

LAMBDA a cada valor e devolve 

uma matriz que tem cada valor 

intermédio 

Lógica Office 365  

DIREITA, DIREITAB  
Devolve os carateres mais à 

direita de um valor de texto 
Texto  RIGHT, RIGHTB 

DIST.BETA  
Devolve a de distribuição 

cumulativa beta 
Estatística 2010 BETA.DIST 

DIST.BIN.NEG  
Devolve a distribuição binominal 

negativa 
Compatibilidade  NEGBINOMDIST 

DIST.BINOM.INTERVALO  

Devolve a probabilidade de um 

resultado experimental através 

de uma distribuição binomial 

Estatística 2013  

DIST.BINOM.NEG  
Devolve a distribuição binominal 

negativa 
Estatística 2010 NEGBINOM.DIST 

DIST.CHI  

Devolve a probabilidade 

unicaudal da distribuição qui 

quadrada 

Compatibilidade  CHIDIST 

DIST.CHIQ  
Devolve a de densidade de 

probabilidade beta cumulativa 
Estatística 2010  

DIST.CHIQ.DIR  

Devolve a probabilidade 

unicaudal da distribuição chi-

quadrada 

Estatística 2010 CHISQ.DIST.RT 

DIST.EXPON  
Devolve a distribuição 

exponencial 
Estatística 2010 EXPON.DIST 

DIST.F  
Devolve a distribuição da 

probabilidade F 
Estatística 2010  

DIST.F.DIR  
Devolve a distribuição da 

probabilidade F 
Estatística 2010 F.DIST.RT 

DIST.GAMA  Devolve a distribuição gama Estatística 2010 GAMMA.DIST 

DIST.HIPERGEOM  
Devolve a distribuição 

hipergeométrica 
Compatibilidade  HYPGEOMDIST 

DIST.HIPGEOM  
Devolve a distribuição 

hipergeométrica 
Estatística  HYPGEOM.DIST 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/diatrabalhototal-intl-fun%C3%A7%C3%A3o-diatrabalhototal-intl-a9b26239-4f20-46a1-9ab8-4e925bfd5e28
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-scan-d58dfd11-9969-4439-b2dc-e7062724de29
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/direita-direitab-fun%C3%A7%C3%B5es-direita-direitab-240267ee-9afa-4639-a02b-f19e1786cf2f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-beta-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-beta-11188c9c-780a-42c7-ba43-9ecb5a878d31
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-bin-neg-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-bin-neg-f59b0a37-bae2-408d-b115-a315609ba714
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-binom-intervalo-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-binom-intervalo-17331329-74c7-4053-bb4c-6653a7421595
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-binom-neg-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-binom-neg-c8239f89-c2d0-45bd-b6af-172e570f8599
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-dist-chi-c90d0fbc-5b56-4f5f-ab57-34af1bf6897e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-chiq-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-chiq-8486b05e-5c05-4942-a9ea-f6b341518732
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-chiq-dir-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-chiq-dir-dc4832e8-ed2b-49ae-8d7c-b28d5804c0f2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-expon-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-expon-4c12ae24-e563-4155-bf3e-8b78b6ae140e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-f-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-f-a887efdc-7c8e-46cb-a74a-f884cd29b25d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-f-dir-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-f-dir-d74cbb00-6017-4ac9-b7d7-6049badc0520
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-gama-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-gama-9b6f1538-d11c-4d5f-8966-21f6a2201def
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-hipergeom-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-hipergeom-23e37961-2871-4195-9629-d0b2c108a12e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-hipgeom-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-hipgeom-6dbd547f-1d12-4b1f-8ae5-b0d9e3d22fbf
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

DIST.NORM  
Devolve a distribuição 

cumulativa normal 
Compatibilidade  NORMDIST 

DIST.NORMAL  
Devolve a distribuição 

cumulativa normal 
Estatística 2010 NORM.DIST 

DIST.NORMALLOG  
Devolve a distribuição normal 

logarítmica cumulativa 
Compatibilidade  LOGNORMDIST 

DIST.NORMLOG  
Devolve a distribuição normal 

logarítmica cumulativa 
Estatística 2010 LOGNORM.DIST 

DIST.NORMP  
Devolve a distribuição 

cumulativa normal padrão 
Compatibilidade  NORMSDIST 

DIST.POISSON  Devolve a distribuição de Poisson Estatística 2010 POISSON.DIST 

DIST.S.NORM  
Devolve a distribuição 

cumulativa normal padrão 
Estatística 2010 NORM.S.DIST 

DIST.T  
Devolve a distribuição t de 

Student 
Compatibilidade  TDIST 

DIST.T  

Devolve os Pontos Percentuais 

(probabilidade) para a 

distribuição t de Student 

Estatística 2010 TDIST 

DIST.T.2C  

Devolve os Pontos Percentuais 

(probabilidade) para a 

distribuição t de Student 

Estatística 2010 T.DIST.2T 

DIST.T.DIR  
Devolve a distribuição t de 

Student 
Estatística 2010 T.DIST.RT 

DIST.WEIBULL  Devolve a distribuição Weibull Estatística 2010 WEIBULL.DIST 

DISTBETA  
Devolve a de distribuição 

cumulativa beta 
Compatibilidade  BETADIST 

DISTEXPON  
Devolve a distribuição 

exponencial 
Compatibilidade  EXPONDIST 

DISTF  
Devolve a distribuição da 

probabilidade F 
Compatibilidade   

DISTORÇÃO  
Devolve a distorção de uma 

distribuição 
Estatística  SKEW 

DISTORÇÃO.P  

Devolve a distorção de uma 

distribuição com base numa 

população: uma caracterização 

do grau de assimetria de uma 

distribuição em redor do seu 

ponto médio 

Estatística 2013  

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-dist-norm-126db625-c53e-4591-9a22-c9ff422d6d58
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-normal-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-normal-edb1cc14-a21c-4e53-839d-8082074c9f8d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-dist-normallog-f8d194cb-9ee3-4034-8c75-1bdb3884100b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-normlog-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-normlog-eb60d00b-48a9-4217-be2b-6074aee6b070
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-dist-normp-463369ea-0345-445d-802a-4ff0d6ce7cac
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-poisson-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-poisson-8fe148ff-39a2-46cb-abf3-7772695d9636
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-s-norm-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-s-norm-1e787282-3832-4520-a9ae-bd2a8d99ba88
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-distt-630a7695-4021-4853-9468-4a1f9dcdd192
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-t-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-t-4329459f-ae91-48c2-bba8-1ead1c6c21b2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-t-2c-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-t-2c-198e9340-e360-4230-bd21-f52f22ff5c28
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-t-dir-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-t-dir-20a30020-86f9-4b35-af1f-7ef6ae683eda
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dist-weibull-fun%C3%A7%C3%A3o-dist-weibull-4e783c39-9325-49be-bbc9-a83ef82b45db
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-distbeta-49f1b9a9-a5da-470f-8077-5f1730b5fd47
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-distexpon-68ab45fd-cd6d-4887-9770-9357eb8ee06a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-distf-ecf76fba-b3f1-4e7d-a57e-6a5b7460b786
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-distor%C3%A7%C3%A3o-bdf49d86-b1ef-4804-a046-28eaea69c9fa
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/distor%C3%A7%C3%A3o-p-fun%C3%A7%C3%A3o-distor%C3%A7%C3%A3o-p-76530a5c-99b9-48a1-8392-26632d542fcb
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

DISTR.BINOM  

Devolve a probabilidade de 

distribuição binomial de termo 

individual 

Compatibilidade  BINOM.DIST 

DISTR.BINOM  

Devolve a probabilidade de 

distribuição binomial de termo 

individual 

Estatística 2010 BINOMDIST 

DROP  

Exclui um número especificado 

de linhas ou colunas do início ou 

fim de uma matriz 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

DURAÇÃO  

Devolve a duração anual de um 

título com pagamentos de juros 

periódicos 

Financeiras  DURATION 

E  

Devolve VERDADEIRO se todos os 

respetivos argumentos 

corresponderem a VERDADEIRO 

Lógica  AND 

É.CÉL.VAZIA  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

estiver em branco 
Informação   

É.ERRO  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

for um valor de erro 
Informação   

É.ERROS  

Devolve VERDADEIRO se o valor 

for um valor de erro diferente de 

#N/D 

Informação   

É.FORMULA  

Devolve VERDADEIRO se existir 

uma referência a uma célula que 

contém uma fórmula 

Informação 2013  

É.LÓGICO  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

for lógico 
Informação   

É.NÃO.DISP  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

for o valor de erro #N/D 
Informação   

É.NÃO.TEXTO  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

não for texto 
Informação   

É.NÚM  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

for um número 
Informação   

É.PGTO  

Calcula os juros pagos durante 

um período específico de um 

investimento 

Financeiras  ISPMT 

É.REF  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

for uma referência 
Informação   

É.TEXTO  
Devolve VERDADEIRO se o valor 

for texto 
Informação   

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-distrbinom-506a663e-c4ca-428d-b9a8-05583d68789c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/distr-binom-fun%C3%A7%C3%A3o-distr-binom-c5ae37b6-f39c-4be2-94c2-509a1480770c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-drop-1cb4e151-9e17-4838-abe5-9ba48d8c6a34
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dura%C3%A7%C3%A3o-fun%C3%A7%C3%A3o-dura%C3%A7%C3%A3o-b254ea57-eadc-4602-a86a-c8e369334038
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/e-fun%C3%A7%C3%A3o-e-5f19b2e8-e1df-4408-897a-ce285a19e9d9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/%C3%A9-formula-fun%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-formula-e4d1355f-7121-4ef2-801e-3839bfd6b1e5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/%C3%A9-pgto-fun%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-pgto-fa58adb6-9d39-4ce0-8f43-75399cea56cc
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

EFETIVA  
Devolve a taxa de juros anual 

efetiva 
Financeiras  EFFECT 

ÉÍMPAR  
Devolve VERDADEIRO se o 

número for ímpar 
Informação  ISODD 

ENDEREÇO  

Devolve uma referência a uma 

única célula numa folha de 

cálculo como texto 

Pesquisa e 

referência 
 ADDRESS 

EPADYX  

Devolve o erro-padrão do valor 

de y previsto para cada x na 

regressão 

Estatística  STEYX 

ÉPAR  
Devolve VERDADEIRO se o 

número for par 
Informação  ISTEXT 

ESQUERDA, ESQUERDAB  
Devolve os carateres mais à 

esquerda de um valor de texto 
Texto  LEFT, LEFTB 

EXATO  
Verifica se dois valores de texto 

são idênticos 
Texto  EXACT 

EXCLUSIVOS  

Devolve uma lista de valores 

exclusivos numa lista ou 

intervalo 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

EXP  
Devolve e elevado à potência de 

um determinado número 

Matemática e 

trigonometria 
 EXP 

EXPANDIR  

Expande ou adia uma matriz a 

dimensões de linhas e colunas 

especificadas 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

FACTORIAL  Devolve o fatorial de um número 
Matemática e 

trigonometria 
 FACT 

FALSO  Devolve o valor lógico FALSO Lógica  FALSE 

FATDUPLO  
Devolve o fatorial duplo de um 

número 

Matemática e 

trigonometria 
 FACTDOUBLE 

FILTRAR  
Filtra um intervalo de dados com 

base em critérios definidos por si 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

FILTRARXML  

Devolve dados específicos do 

conteúdo XML utilizando o XPath 

especificado 

Web 2013  

FIMMÊS  

Devolve o número de série do 

último dia do mês antes ou 

depois de um número de meses 

especificado 

Data e hora  EOMONTH 

FISHER  Devolve a transformação Fisher Estatística  FISHER 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/efectiva-fun%C3%A7%C3%A3o-efectiva-910d4e4c-79e2-4009-95e6-507e04f11bc4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/endere%C3%A7o-fun%C3%A7%C3%A3o-endere%C3%A7o-d0c26c0d-3991-446b-8de4-ab46431d4f89
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/epadyx-fun%C3%A7%C3%A3o-epadyx-6ce74b2c-449d-4a6e-b9ac-f9cef5ba48ab
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/%C3%A9par-fun%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9par-aa15929a-d77b-4fbb-92f4-2f479af55356
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/esquerda-esquerdab-fun%C3%A7%C3%B5es-esquerda-esquerdab-9203d2d2-7960-479b-84c6-1ea52b99640c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/exacto-fun%C3%A7%C3%A3o-exacto-d3087698-fc15-4a15-9631-12575cf29926
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-exclusivos-c5ab87fd-30a3-4ce9-9d1a-40204fb85e1e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-exp-c578f034-2c45-4c37-bc8c-329660a63abe
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-expandir-7433fba5-4ad1-41da-a904-d5d95808bc38
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-factorial-ca8588c2-15f2-41c0-8e8c-c11bd471a4f3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-falso-2d58dfa5-9c03-4259-bf8f-f0ae14346904
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/factduplo-fun%C3%A7%C3%A3o-factduplo-e67697ac-d214-48eb-b7b7-cce2589ecac8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-filtrar-f4f7cb66-82eb-4767-8f7c-4877ad80c759
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/filtrarxml-fun%C3%A7%C3%A3o-filtrarxml-4df72efc-11ec-4951-86f5-c1374812f5b7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fimm%C3%AAs-fun%C3%A7%C3%A3o-fimm%C3%AAs-7314ffa1-2bc9-4005-9d66-f49db127d628
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-fisher-d656523c-5076-4f95-b87b-7741bf236c69
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

FISHERINV  
Devolve o inverso da 

transformação Fisher 
Estatística  FISHERINV 

FIXA  
Formata um número como texto 

com um número fixo de decimais 
Texto  FIXED 

FOLHA  
Devolve o número de folha da 

folha referenciada 
Informação 2013  

FOLHAS  
Devolve o número de folhas 

numa referência 
Informação 2013  

FONÉTICA  
Retira os carateres fonéticos de 

uma cadeia de texto 
Texto  PHONETIC 

FÓRMULA.TEXTO  
Devolve a fórmula da referência 

especificada como texto 

Pesquisa e 

referência 
2013  

FRAÇÃOANO  

Devolve a fração de ano que 

representa o número de dias 

inteiros entre a data_de_início e 

a data_de_fim 

Data e hora  YEARFRAC 

FREQUÊNCIA  

Devolve uma distribuição de 

frequência como uma matriz 

vertical 

Estatística  FREQUENCY 

FUNCERRO  Devolve a função de erro Engenharia  ERF 

FUNCERRO.PRECISO  Devolve a função de erro Engenharia 2010 ERF.PRECISE 

FUNCERROCOMPL  
Devolve a função de erro 

complementar 
Engenharia  ERFC 

FUNCERROCOMPL.PRECISO  

Devolve a função FUNCERRO 

complementar integrada entre x 

e infinito 

Engenharia 2010 ERFC.PRECISE 

GAMA  Devolve o valor da Gama Estatística 2013  

GAUSS  

Devolve 0,5 menos do que a 

distribuição cumulativa normal 

padrão 

Estatística 2013  

GRAUS  Converte radianos em graus 
Matemática e 

trigonometria 
 DEGREES 

HEXABIN  
Converte um número 

hexadecimal em binário 
Engenharia  HEX2BIN 

HEXADEC  
Converte um número 

hexadecimal em decimal 
Engenharia  HEX2DEC 

HEXAOCT  
Converte um número 

hexadecimal em octal 
Engenharia  HEX2OCT 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-fisherinv-62504b39-415a-4284-a285-19c8e82f86bb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-fixa-ffd5723c-324c-45e9-8b96-e41be2a8274a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/folha-fun%C3%A7%C3%A3o-folha-44718b6f-8b87-47a1-a9d6-b701c06cff24
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/folhas-fun%C3%A7%C3%A3o-folhas-770515eb-e1e8-45ce-8066-b557e5e4b80b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fon%C3%A9tica-fun%C3%A7%C3%A3o-fon%C3%A9tica-9a329dac-0c0f-42f8-9a55-639086988554
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/f%C3%B3rmula-texto-fun%C3%A7%C3%A3o-f%C3%B3rmula-texto-0a786771-54fd-4ae2-96ee-09cda35439c8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/frac%C3%A7%C3%A3oano-fun%C3%A7%C3%A3o-frac%C3%A7%C3%A3oano-3844141e-c76d-4143-82b6-208454ddc6a8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/frequ%C3%AAncia-fun%C3%A7%C3%A3o-frequ%C3%AAncia-44e3be2b-eca0-42cd-a3f7-fd9ea898fdb9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/funcerro-fun%C3%A7%C3%A3o-funcerro-c53c7e7b-5482-4b6c-883e-56df3c9af349
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/funcerro-preciso-fun%C3%A7%C3%A3o-funcerro-preciso-9a349593-705c-4278-9a98-e4122831a8e0
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/funcerrocompl-fun%C3%A7%C3%A3o-funcerrocompl-736e0318-70ba-4e8b-8d08-461fe68b71b3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/funcerrocompl-preciso-fun%C3%A7%C3%A3o-funcerrocompl-preciso-e90e6bab-f45e-45df-b2ac-cd2eb4d4a273
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/gama-fun%C3%A7%C3%A3o-gama-ce1702b1-cf55-471d-8307-f83be0fc5297
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/gauss-fun%C3%A7%C3%A3o-gauss-069f1b4e-7dee-4d6a-a71f-4b69044a6b33
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/graus-fun%C3%A7%C3%A3o-graus-4d6ec4db-e694-4b94-ace0-1cc3f61f9ba1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/hexabin-fun%C3%A7%C3%A3o-hexabin-a13aafaa-5737-4920-8424-643e581828c1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/hexadec-fun%C3%A7%C3%A3o-hexadec-8c8c3155-9f37-45a5-a3ee-ee5379ef106e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/hexaoct-fun%C3%A7%C3%A3o-hexaoct-54d52808-5d19-4bd0-8a63-1096a5d11912
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

HIPERLIGAÇÃO  

Cria um atalho ou hiperligação 

que abre um documento 

armazenado num servidor de 

rede, numa intranet ou na 

Internet 

Pesquisa e 

referência 
 HYPERLINK 

HOJE  
Devolve o número de série da 

data atual 
Data e hora  TODAY 

HORA  
Converte um número de série 

numa hora 
Data e hora  HOUR 

HSTACK  

Acrescenta matrizes na 

horizontal e em sequência para 

devolver uma matriz maior 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

IMABS  

Devolve o valor absoluto 

(módulo) de um número 

complexo 

Engenharia  IMABS 

IMAGINÁRIO  
Devolve o coeficiente imaginário 

de um número complexo 
Engenharia  IMAGINARY 

IMARG  
Devolve o argumento Teta, um 

ângulo expresso em radianos 
Engenharia  IMARGUMENT 

IMCONJ  
Devolve o conjugado complexo 

de um número complexo 
Engenharia  IMCONJUGATE 

IMCOS  
Devolve o cosseno de um 

número complexo 
Engenharia  IMCOS 

IMCOSH  
Devolve o cosseno hiperbólico ou 

um número complexo 
Engenharia 2013  

IMCOT  
Devolve a cotangente de um 

número complexo 
Engenharia 2013  

IMCSC  
Devolve a cossecante de um 

número complexo 
Engenharia 2013  

IMCSCH  
Devolve a cossecante hiperbólica 

de um número complexo 
Engenharia 2013  

IMDIV  
Devolve o quociente de dois 

números complexos 
Engenharia  IMDIV 

IMEXP  
Devolve o exponencial de um 

número complexo 
Engenharia  IMEXP 

IMLN  
Devolve o logaritmo natural de 

um número complexo 
Engenharia  IMLN 

IMLOG10  
Devolve o logaritmo de base 10 

de um número complexo 
Engenharia  IMLOG10 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/hiperliga%C3%A7%C3%A3o-fun%C3%A7%C3%A3o-hiperliga%C3%A7%C3%A3o-333c7ce6-c5ae-4164-9c47-7de9b76f577f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-hoje-5eb3078d-a82c-4736-8930-2f51a028fdd9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-hora-a3afa879-86cb-4339-b1b5-2dd2d7310ac7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-hstack-98c4ab76-10fe-4b4f-8d5f-af1c125fe8c2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imabs-fun%C3%A7%C3%A3o-imabs-b31e73c6-d90c-4062-90bc-8eb351d765a1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imagin%C3%A1rio-fun%C3%A7%C3%A3o-imagin%C3%A1rio-dd5952fd-473d-44d9-95a1-9a17b23e428a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imarg-fun%C3%A7%C3%A3o-imarg-eed37ec1-23b3-4f59-b9f3-d340358a034a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imconj-fun%C3%A7%C3%A3o-imconj-2e2fc1ea-f32b-4f9b-9de6-233853bafd42
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imcos-fun%C3%A7%C3%A3o-imcos-dad75277-f592-4a6b-ad6c-be93a808a53c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imcosh-fun%C3%A7%C3%A3o-imcosh-053e4ddb-4122-458b-be9a-457c405e90ff
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imcot-fun%C3%A7%C3%A3o-imcot-dc6a3607-d26a-4d06-8b41-8931da36442c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imcsc-fun%C3%A7%C3%A3o-imcsc-9e158d8f-2ddf-46cd-9b1d-98e29904a323
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imcsch-fun%C3%A7%C3%A3o-imcsch-c0ae4f54-5f09-4fef-8da0-dc33ea2c5ca9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imdiv-fun%C3%A7%C3%A3o-imdiv-a505aff7-af8a-4451-8142-77ec3d74d83f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imexp-fun%C3%A7%C3%A3o-imexp-c6f8da1f-e024-4c0c-b802-a60e7147a95f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imln-fun%C3%A7%C3%A3o-imln-32b98bcf-8b81-437c-a636-6fb3aad509d8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imlog10-fun%C3%A7%C3%A3o-imlog10-58200fca-e2a2-4271-8a98-ccd4360213a5
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

IMLOG2  
Devolve o logaritmo de base 2 de 

um número complexo 
Engenharia  IMLOG2 

ÍMPAR  

Arredonda por excesso um 

número para o número inteiro 

ímpar mais próximo 

Matemática e 

trigonometria 
 ODD 

IMPOT  
Devolve um número complexo 

elevado a uma potência inteira 
Engenharia  IMPOWER 

IMPROD  
Devolve o produto de 2 a 255 

números complexos 
Engenharia  IMPRODUCT 

IMRAIZ  
Devolve a raiz quadrada de um 

número complexo 
Engenharia  IMSQRT 

IMREAL  
Devolve o coeficiente real de um 

número complexo 
Engenharia  IMREAL 

IMSEC  
Devolve a secante de um número 

complexo 
Engenharia 2013  

IMSECH  
Devolve a secante hiperbólica de 

um número complexo 
Engenharia 2013  

IMSENO  
Devolve o seno de um número 

complexo 
Engenharia  IMSIN 

IMSENOH  
Devolve o seno hiperbólico de 

um número complexo 
Engenharia 2013  

IMSOMA  
Devolve a soma de números 

complexos 
Engenharia  IMSUM 

IMSUBTR  
Devolve a diferença entre dois 

números complexos 
Engenharia  IMSUB 

IMTAN  
Devolve a tangente de um 

número complexo 
Engenharia 2013  

ÍNDICE  

Utilize esta função para devolver 

um valor ou a referência a um 

valor de uma tabela ou intervalo. 

Utiliza um índice para escolher 

um valor de uma referência ou 

de uma matriz 

Mais utilizadas 

 

Pesquisa e 

referência 

 INDEX 

INDIRETO  
Devolve uma referência indicada 

por um valor de texto 

Pesquisa e 

referência 
 INDIRECT 

INFORMAÇÃO  

Devolve informações sobre o 

ambiente de funcionamento 

atual. 

Nota: esta função não está 

disponível no Excel para a Web 

Informação  INFO 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imlog2-fun%C3%A7%C3%A3o-imlog2-152e13b4-bc79-486c-a243-e6a676878c51
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-%C3%ADmpar-deae64eb-e08a-4c88-8b40-6d0b42575c98
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/impot-fun%C3%A7%C3%A3o-impot-210fd2f5-f8ff-4c6a-9d60-30e34fbdef39
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/improd-fun%C3%A7%C3%A3o-improd-2fb8651a-a4f2-444f-975e-8ba7aab3a5ba
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imraiz-fun%C3%A7%C3%A3o-imraiz-e1753f80-ba11-4664-a10e-e17368396b70
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imreal-fun%C3%A7%C3%A3o-imreal-d12bc4c0-25d0-4bb3-a25f-ece1938bf366
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imsec-fun%C3%A7%C3%A3o-imsec-6df11132-4411-4df4-a3dc-1f17372459e0
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imsech-fun%C3%A7%C3%A3o-imsech-f250304f-788b-4505-954e-eb01fa50903b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imseno-fun%C3%A7%C3%A3o-imseno-1ab02a39-a721-48de-82ef-f52bf37859f6
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imsenoh-fun%C3%A7%C3%A3o-imsenoh-dfb9ec9e-8783-4985-8c42-b028e9e8da3d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imsoma-fun%C3%A7%C3%A3o-imsoma-81542999-5f1c-4da6-9ffe-f1d7aaa9457f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imsubtr-fun%C3%A7%C3%A3o-imsubtr-2e404b4d-4935-4e85-9f52-cb08b9a45054
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/imtan-fun%C3%A7%C3%A3o-imtan-8478f45d-610a-43cf-8544-9fc0b553a132
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/%C3%ADndice-fun%C3%A7%C3%A3o-%C3%ADndice-a5dcf0dd-996d-40a4-a822-b56b061328bd
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/indirecto-fun%C3%A7%C3%A3o-indirecto-474b3a3a-8a26-4f44-b491-92b6306fa261
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/informa%C3%A7%C3%A3o-fun%C3%A7%C3%A3o-informa%C3%A7%C3%A3o-725f259a-0e4b-49b3-8b52-58815c69acae
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

INICIAL.MAIÚSCULA  

Coloca em maiúsculas a primeira 

letra de cada palavra de um valor 

de texto 

Texto  PROPER 

INT  

Arredonda um número por 

defeito para o número inteiro 

mais próximo 

Matemática e 

trigonometria 
 INT 

INT.CONFIANÇA  

Devolve o intervalo de confiança 

correspondente a uma média de 

população 

Compatibilidade  CONFIDENCE 

INT.CONFIANÇA.NORM  

Devolve o intervalo de confiança 

correspondente a uma média de 

população 

Estatística 2010 CONFIDENCE.NORM 

INT.CONFIANÇA.T  

Devolve o intervalo de confiança 

para uma média da população, 

utilizando uma distribuição t de 

Student 

Estatística 2010  

INTERCEPTAR  
Devolve a interceção da linha de 

regressão linear 
Estatística 2010 INTERCEPT 

INV.BETA  

Devolve o inverso da função de 

distribuição cumulativa 

relativamente a uma distribuição 

beta específica 

Estatística 2010 BETA.INV 

INV.BINOM  

Devolve o menor valor em que a 

distribuição binomial cumulativa 

é menor ou igual a um valor de 

critério 

Estatística 2010 BINOM.INV 

INV.CHI  

Devolve o inverso da 

probabilidade unicaudal da 

distribuição qui quadrada 

Compatibilidade  CHIINV 

INV.CHIQ  

Devolve a função de densidade 

de probabilidade beta 

cumulativa 

Estatística 2010  

INV.CHIQ.DIR  

Devolve o inverso da 

probabilidade unicaudal da 

distribuição chi-quadrada 

Estatística 2010 CHISQ.INV.RT 

INV.F  
Devolve o inverso da distribuição 

da probabilidade F 
Estatística 2010  

INV.F.DIR  
Devolve o inverso da distribuição 

da probabilidade F 
Estatística 2010 F.INV.RT 

INV.GAMA  
Devolve o inverso da distribuição 

gama cumulativa 

Compatibilidade 

Estatística 
2010  

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-inicial-mai%C3%BAscula-52a5a283-e8b2-49be-8506-b2887b889f94
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-int-a6c4af9e-356d-4369-ab6a-cb1fd9d343ef
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-int-confian%C3%A7a-75ccc007-f77c-4343-bc14-673642091ad6
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/int-confian%C3%A7a-norm-fun%C3%A7%C3%A3o-int-confian%C3%A7a-norm-7cec58a6-85bb-488d-91c3-63828d4fbfd4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/int-confian%C3%A7a-t-fun%C3%A7%C3%A3o-int-confian%C3%A7a-t-e8eca395-6c3a-4ba9-9003-79ccc61d3c53
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/interceptar-fun%C3%A7%C3%A3o-interceptar-2a9b74e2-9d47-4772-b663-3bca70bf63ef
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-beta-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-beta-e84cb8aa-8df0-4cf6-9892-83a341d252eb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-binom-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-binom-80a0370c-ada6-49b4-83e7-05a91ba77ac9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-inv-chi-cfbea3f6-6e4f-40c9-a87f-20472e0512af
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-chiq-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-chiq-400db556-62b3-472d-80b3-254723e7092f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-chiq-dir-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-chiq-dir-435b5ed8-98d5-4da6-823f-293e2cbc94fe
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-f-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-f-0dda0cf9-4ea0-42fd-8c3c-417a1ff30dbe
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-f-dir-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-f-dir-d371aa8f-b0b1-40ef-9cc2-496f0693ac00
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-invgama-06393558-37ab-47d0-aa63-432f99e7916d
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

INV.NORM  
Devolve o inverso da distribuição 

cumulativa normal 
Compatibilidade  NORMINV 

INV.NORMAL  
Devolve o inverso da distribuição 

cumulativa normal 
Estatística 2010 NORM.INV 

INV.NORMALLOG  
Devolve o inverso da distribuição 

cumulativa normallog 
Estatística 2010 LOGNORM.INV 

INV.NORMP  
Devolve o inverso da distribuição 

cumulativa normal padrão 
Compatibilidade  NORMSINV 

INV.S.NORM  
Devolve o inverso da distribuição 

cumulativa normal padrão 
Estatística 2010 NORM.S.INV 

INV.T  

Devolve o valor t da distribuição t 

de Student como uma da 

probabilidade e dos graus de 

liberdade 

Estatística 2010  

INV.T.2C  
Devolve o inverso da distribuição 

t de Student 
Estatística 2010  

INVF  
Devolve o inverso da distribuição 

da probabilidade F 
Compatibilidade   

INVGAMA 
Devolve o inverso da distribuição 

gama cumulativa 
Compatibilidade  GAMMAINV 

INVLOG  

Devolve o inverso da de 

distribuição cumulativa 

normallog 

Compatibilidade  LOGINV 

INVT  
Devolve o inverso da distribuição 

t de Student 
Compatibilidade  TINV 

IPGTO  

Devolve o pagamento dos juros 

de um investimento durante um 

determinado período 

Financeiras  IPMT 

ISOMITTED  

Verifica se o valor numa LAMBDA 

está em falta e devolve 

VERDADEIRO ou FALSO 

Informação Office 365  

JUROSACUM  

Devolve os juros acumulados de 

um título que paga juros 

periódicos 

Financeiras  ACCRINT 

JUROSACUMV  

Devolve os juros acumulados de 

um título que paga juros no 

vencimento 

Financeiras  ACCRINTM 

LAMBDA  

Criar funções personalizadas e 

reutilizáveis e chamá-las através 

um nome amigável 

Lógica Office 365  

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-norm-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-norm-87981ab8-2de0-4cb0-b1aa-e21d4cb879b8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-normal-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-normal-54b30935-fee7-493c-bedb-2278a9db7e13
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-normallog-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-normallog-fe79751a-f1f2-4af8-a0a1-e151b2d4f600
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-inv-normp-8d1bce66-8e4d-4f3b-967c-30eed61f019d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-s-norm-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-s-norm-d6d556b4-ab7f-49cd-b526-5a20918452b1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-t-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-t-2908272b-4e61-4942-9df9-a25fec9b0e2e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inv-t-2c-fun%C3%A7%C3%A3o-inv-t-2c-ce72ea19-ec6c-4be7-bed2-b9baf2264f17
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-invf-4d46c97c-c368-4852-bc15-41e8e31140b1
https://pt.excelfunctions.eu/INVGAMA/Ingles
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-invlog-0bd7631a-2725-482b-afb4-de23df77acfe
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-invt-a7c85b9d-90f5-41fe-9ca5-1cd2f3e1ed7c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-ipgto-5cce0ad6-8402-4a41-8d29-61a0b054cb6f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-isomitted-831d6fbc-0f07-40c4-9c5b-9c73fd1d60c1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/jurosacum-fun%C3%A7%C3%A3o-jurosacum-fe45d089-6722-4fb3-9379-e1f911d8dc74
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/jurosacumv-fun%C3%A7%C3%A3o-jurosacumv-f62f01f9-5754-4cc4-805b-0e70199328a7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-lambda-bd212d27-1cd1-4321-a34a-ccbf254b8b67
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

LET  

Atribui nomes a resultados de 

cálculo o que permite armazenar 

cálculos intermédios, valores ou 

definir nomes dentro de uma 

fórmula 

Lógica 

 

Matemática e 

trigonometria 

Office 365  

LIMPARB  
Remove do texto todos os 

carateres não imprimíveis 
Texto  CLEAN 

LIN  
Devolve o número da linha de 

uma referência 

Pesquisa e 

referência 
 ROW 

LINS  
Devolve o número de linhas 

numa referência 

Pesquisa e 

referência 
 ROWS 

LN  
Devolve o logaritmo natural de 

um número 

Matemática e 

trigonometria 
 LN 

LNGAMA  
Devolve o algoritmo natural da 

gama, Γ(x) 
Estatística 2010 GAMMALN 

LNGAMA.PRECISO  
Devolve o algoritmo natural da 

gama, Γ(x) 
Estatística 2010 GAMMALN.PRECISE 

LOCALIZAR, LOCALIZARB  

LOCALIZAR e LOCALIZARB localiza 

uma cadeia de texto dentro de 

uma segunda cadeia de texto. 

Estas devolvem o número da 

posição inicial da primeira cadeia 

de texto a partir do primeiro 

caráter da segunda cadeia de 

texto. 

Localiza um valor de texto dentro 

de outro (sensível às maiúsculas 

e minúsculas) 

Mais utilizadas 

 

Texto 

 FIND, FINDB 

LOG  

Devolve o logaritmo de um 

número com uma base 

especificada 

Matemática e 

trigonometria 
 LOG 

LOG10  
Devolve o logaritmo de base 10 

de um número 

Matemática e 

trigonometria 
 LOG10 

LUCRO  
Devolve o lucro de um título que 

paga juros periódicos 
Financeiras  YIELD 

LUCRODESC  

Devolve o lucro anual de um 

título emitido abaixo do valor 

nominal, por exemplo, uma 

Obrigação do Tesouro 

Financeiras  YIELDDISC 

LUCROPRIMINC  
Devolve o lucro de um título com 

um período inicial incompleto 
Financeiras  ODDFYIELD 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-let-34842dd8-b92b-4d3f-b325-b8b8f9908999
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-limparb-26f3d7c5-475f-4a9c-90e5-4b8ba987ba41
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lin-fun%C3%A7%C3%A3o-lin-3a63b74a-c4d0-4093-b49a-e76eb49a6d8d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lins-fun%C3%A7%C3%A3o-lins-b592593e-3fc2-47f2-bec1-bda493811597
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-ln-81fe1ed7-dac9-4acd-ba1d-07a142c6118f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-lngama-b838c48b-c65f-484f-9e1d-141c55470eb9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lngama-preciso-fun%C3%A7%C3%A3o-lngama-preciso-5cdfe601-4e1e-4189-9d74-241ef1caa599
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/localizar-localizarb-fun%C3%A7%C3%B5es-localizar-localizarb-c7912941-af2a-4bdf-a553-d0d89b0a0628
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-log-4e82f196-1ca9-4747-8fb0-6c4a3abb3280
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-log10-c75b881b-49dd-44fb-b6f4-37e3486a0211
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lucro-fun%C3%A7%C3%A3o-lucro-f5f5ca43-c4bd-434f-8bd2-ed3c9727a4fe
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lucrodesc-fun%C3%A7%C3%A3o-lucrodesc-a9dbdbae-7dae-46de-b995-615faffaaed7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lucropriminc-fun%C3%A7%C3%A3o-lucropriminc-66bc8b7b-6501-4c93-9ce3-2fd16220fe37
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

LUCROÚLTINC  
Devolve o lucro de um título com 

um período final incompleto 
Financeiras  ODDLYIELD 

LUCROVENC  

Devolve o lucro anual de um 

título que paga juros na data de 

vencimento 

Financeiras  YIELDMAT 

MAIOR  
Devolve o maior valor enésimo 

de um conjunto de dados 
Estatística  LARGE 

MAIÚSCULAS  Converte texto em maiúsculas Texto  UPPER 

MAKEARRAY  

Devolve uma matriz calculada de 

um tamanho de linha e coluna 

especificado ao aplicar um 

LAMBDA 

Lógica Office 365  

Map (MAP)  

Devolve uma matriz formada ao 

mapear cada valor nas matrizes 

para um novo valor ao aplicar um 

LAMBDA para criar um novo 

valor 

Lógica Office 365  

MARRED  

Devolve um número 

arredondado para o múltiplo 

pretendido 

Matemática e 

trigonometria 
 MROUND 

MATRIZ.DETERM  
Devolve o determinante matricial 

de uma matriz 

Matemática e 

trigonometria 
 MDETERM 

MATRIZ.INVERSA  
Devolve o inverso matricial de 

uma matriz 

Matemática e 

trigonometria 
 MINVERSE 

MATRIZ.MULT  
Devolve o produto matricial de 

duas matrizes 

Matemática e 

trigonometria 
 MMULT 

MATRIZALEATÓRIA  

Devolve uma matriz de números 

aleatórios entre 0 e 1. Contudo, 

pode especificar o número de 

linhas e colunas de 

preenchimento, valores mínimos 

e máximos e se quer devolver 

números inteiros ou valores 

decimais 

Matemática e 

trigonometria 
Office 365  

MATRIZPARATEXTO  

Devolve uma matriz de valores 

de texto a partir de qualquer 

intervalo especificado 

Texto Office 365  

MÁXIMO  
Devolve o valor máximo numa 

lista de argumentos 
Estatística  MAX 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lucro%C3%BAltinc-fun%C3%A7%C3%A3o-lucro%C3%BAltinc-c873d088-cf40-435f-8d41-c8232fee9238
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/lucrovenc-fun%C3%A7%C3%A3o-lucrovenc-ba7d1809-0d33-4bcb-96c7-6c56ec62ef6f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/maior-fun%C3%A7%C3%A3o-maior-3af0af19-1190-42bb-bb8b-01672ec00a64
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/mai%C3%BAsculas-fun%C3%A7%C3%A3o-mai%C3%BAsculas-c11f29b3-d1a3-4537-8df6-04d0049963d6
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-makearray-b80da5ad-b338-4149-a523-5b221da09097
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-map-48006093-f97c-47c1-bfcc-749263bb1f01
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/marred-fun%C3%A7%C3%A3o-marred-c299c3b0-15a5-426d-aa4b-d2d5b3baf427
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/matriz-determ-fun%C3%A7%C3%A3o-matriz-determ-e7bfa857-3834-422b-b871-0ffd03717020
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/matriz-inversa-fun%C3%A7%C3%A3o-matriz-inversa-11f55086-adde-4c9f-8eb9-59da2d72efc6
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/matriz-mult-fun%C3%A7%C3%A3o-matriz-mult-40593ed7-a3cd-4b6b-b9a3-e4ad3c7245eb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/matrizaleat%C3%B3ria-fun%C3%A7%C3%A3o-matrizaleat%C3%B3ria-21261e55-3bec-4885-86a6-8b0a47fd4d33
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-matrizparatexto-9cdcad46-2fa5-4c6b-ac92-14e7bc862b8b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A1ximo-e0012414-9ac8-4b34-9a47-73e662c08098
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

MÁXIMO.SE.S  

Devolve o valor máximo entre as 

células especificadas por um 

conjunto específico de condições 

ou critérios 

Estatística 2019  

MÁXIMOA  

Devolve o valor máximo numa 

lista de argumentos, incluindo 

números, texto e valores lógicos 

Estatística  MAXA 

MDC  Devolve o maior divisor comum 
Matemática e 

trigonometria 
 GCD 

MDURAÇÃO  

Devolve a duração modificada de 

Macauley de um título com um 

valor de paridade equivalente a 

100 €  

Financeiras  MDURATION 

MED  
Devolve a mediana dos números 

indicados 
Estatística  MEDIAN 

MÉDIA  
Devolve a média dos respetivos 

argumentos 
Estatística  AVERAGE 

MÉDIA.GEOMÉTRICA  Devolve a média geométrica Estatística  GEOMEAN 

MÉDIA.HARMÓNICA  Devolve a média harmónica Estatística  HARMEAN 

MÉDIA.INTERNA  
Devolve a média do interior de 

um conjunto de dados 
Estatística  TRIMMEAN 

MÉDIA.SE  

Devolve a média aritmética de 

todas as células num intervalo 

que cumprem determinado 

critério 

Estatística   

MÉDIA.SE.S  

Devolve a média aritmética de 

todas as células que cumprem 

múltiplos critérios 

Estatística 2019  

MÉDIAA  

Devolve uma média dos 

respetivos argumentos, incluindo 

números, texto e valores lógicos 

Estatística  AVERAGEA 

MEMBROCLASSIFICADOCUBO  

Devolve um membro ou cadeia 

de identificação do cubo. Utilize 

para validar a existência do 

membro ou cadeia de 

identificação no cubo 

Cubo   

MEMBROCUBO  

Devolve um membro ou cadeia 

de identificação do cubo. Utilize 

para validar a existência do 

membro ou cadeia de 

identificação no cubo 

Cubo   

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/m%C3%A1ximo-se-s-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A1ximo-se-s-dfd611e6-da2c-488a-919b-9b6376b28883
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A1ximoa-814bda1e-3840-4bff-9365-2f59ac2ee62d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/mdc-fun%C3%A7%C3%A3o-mdc-d5107a51-69e3-461f-8e4c-ddfc21b5073a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/mdura%C3%A7%C3%A3o-fun%C3%A7%C3%A3o-mdura%C3%A7%C3%A3o-b3786a69-4f20-469a-94ad-33e5b90a763c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-med-d0916313-4753-414c-8537-ce85bdd967d2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/m%C3%A9dia-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dia-047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dia-geom%C3%A9trica-db1ac48d-25a5-40a0-ab83-0b38980e40d5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dia-harm%C3%B3nica-5efd9184-fab5-42f9-b1d3-57883a1d3bc6
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/m%C3%A9dia-interna-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dia-interna-d90c9878-a119-4746-88fa-63d988f511d3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dia-se-faec8e2e-0dec-4308-af69-f5576d8ac642
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/m%C3%A9dia-se-s-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dia-se-s-48910c45-1fc0-4389-a028-f7c5c3001690
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9diaa-f5f84098-d453-4f4c-bbba-3d2c66356091
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-membroclassificadocubo-07efecde-e669-4075-b4bf-6b40df2dc4b3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-membrocubo-0f6a15b9-2c18-4819-ae89-e1b5c8b398ad
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

MEMBROKPICUBO  

Devolve uma propriedade de 

indicador chave de desempenho 

(KPI) e mostra o nome de KPI na 

célula. Um KPI é uma medida 

quantificável, como, por 

exemplo, o lucro mensal bruto 

ou a rotatividade trimestral de 

pessoal, utilizada para 

monitorizar o desempenho de 

uma organização 

Cubo   

MENOR  
Devolve o menor valor enésimo 

de um conjunto de dados 
Estatística  SMALL 

MÊS  
Converte um número de série 

num mês 
Data e hora  MONTH 

MÍNIMO  
Devolve o valor mínimo numa 

lista de argumentos 
Estatística  MIN 

MÍNIMO.SE.S  

Devolve o valor mínimo entre 

células especificadas por um 

conjunto específico de condições 

ou critérios 

Estatística 2019  

MÍNIMOA  

Devolve o valor mínimo numa 

lista de argumentos, incluindo 

números, texto e valores lógicos 

Estatística  MINA 

MINÚSCULAS  Converte o texto em minúsculas Texto  LOWER 

MINUTO  
Converte um número de série 

num minuto 
Data e hora  MINUTE 

MMC  
Devolve o mínimo múltiplo 

comum 

Matemática e 

trigonometria 
 LCM 

MODA  
Devolve o valor mais comum 

num conjunto de dados 
Compatibilidade  MODE 

MODO.MÚLT  

Devolve o valor que ocorre ou 

que se repete com mais 

frequência numa matriz ou 

intervalo de dados 

Estatística 2010  

MODO.SIMPLES  
Devolve o valor mais comum 

num conjunto de dados 
Estatística 2010 MODE.SNGL 

MOEDA  

Converte um número em texto, 

utilizando o formato monetário € 

(Euro) 

Texto  DOLLAR 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-membrokpicubo-744608bf-2c62-42cd-b67a-a56109f4b03b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/menor-fun%C3%A7%C3%A3o-menor-17da8222-7c82-42b2-961b-14c45384df07
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%AAs-579a2881-199b-48b2-ab90-ddba0eba86e8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/m%C3%ADnimo-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%ADnimo-61635d12-920f-4ce2-a70f-96f202dcc152
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/m%C3%ADnimo-se-s-fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%ADnimo-se-s-6ca1ddaa-079b-4e74-80cc-72eef32e6599
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-m%C3%ADnimoa-245a6f46-7ca5-4dc7-ab49-805341bc31d3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/min%C3%BAsculas-fun%C3%A7%C3%A3o-min%C3%BAsculas-3f21df02-a80c-44b2-afaf-81358f9fdeb4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-minuto-af728df0-05c4-4b07-9eed-a84801a60589
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/mmc-fun%C3%A7%C3%A3o-mmc-7152b67a-8bb5-4075-ae5c-06ede5563c94
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-moda-e45192ce-9122-4980-82ed-4bdc34973120
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/modo-m%C3%BAlt-fun%C3%A7%C3%A3o-modo-m%C3%BAlt-50fd9464-b2ba-4191-b57a-39446689ae8c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/modo-simples-fun%C3%A7%C3%A3o-modo-simples-f1267c16-66c6-4386-959f-8fba5f8bb7f8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-moeda-a6cd05d9-9740-4ad3-a469-8109d18ff611
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

MOEDADEC  

Converte um preço em unidade 

monetária expresso como uma 

fração, num preço em unidade 

monetária expresso como um 

número decimal 

Financeiras  DOLLARDE 

MOEDAFRA  

Converte um preço em unidade 

monetária expresso como um 

número decimal, num preço em 

unidade monetária expresso 

como uma fração 

Financeiras  DOLLARFR 

MTIR  

Devolve a taxa interna de 

rentabilidade em que os fluxos 

monetários positivos e negativos 

são financiados com taxas 

diferentes 

Financeiras  MIRR 

N  
Devolve um valor convertido 

num número 
Informação  N 

NÃO  
Inverte a lógica do respetivo 

argumento 
Lógica  NOT 

NÃO.DISP  Devolve o valor de erro #N/D Informação  NA 

NOMINAL  
Devolve a taxa de juros nominal 

anual 
Financeiras  NOMINAL 

NORMALIZAR  Devolve um valor normalizado Estatística  STANDARDIZE 

NPER  
Devolve o número de períodos 

de um investimento 
Financeiras  NPER 

NÚM.CARAT, NÚM.CARATB  
Devolve o número de carateres 

de uma cadeia de texto 
Texto  LEN, LENB 

NÚMSEMANA  

Converte um número de série 

num número que representa o 

número da semana num 

determinado ano 

Data e hora  WEEKNUM 

NUMSEMANAISO  

Devolve o número 

correspondente ao número ISO 

da semana do ano para uma 

determinada data 

Data e hora 2013  

OBTERDADOSDIN  

Devolve dados armazenados 

num relatório de Tabela 

Dinâmica 

Pesquisa e 

referência 
 GETPIVOTDATA 

OCTABIN  
Converte um número octal em 

binário 
Engenharia  OCT2BIN 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/moedadec-fun%C3%A7%C3%A3o-moedadec-db85aab0-1677-428a-9dfd-a38476693427
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/moedafra-fun%C3%A7%C3%A3o-moedafra-0835d163-3023-4a33-9824-3042c5d4f495
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/mtir-fun%C3%A7%C3%A3o-mtir-b020f038-7492-4fb4-93c1-35c345b53524
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/n-fun%C3%A7%C3%A3o-n-a624cad1-3635-4208-b54a-29733d1278c9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-9cfc6011-a054-40c7-a140-cd4ba2d87d77
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/n%C3%A3o-disp-fun%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-disp-5469c2d1-a90c-4fb5-9bbc-64bd9bb6b47c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/nominal-fun%C3%A7%C3%A3o-nominal-7f1ae29b-6b92-435e-b950-ad8b190ddd2b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/normalizar-fun%C3%A7%C3%A3o-normalizar-81d66554-2d54-40ec-ba83-6437108ee775
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-nper-240535b5-6653-4d2d-bfcf-b6a38151d815
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/n%C3%BAm-caract-n%C3%BAm-caractb-fun%C3%A7%C3%B5es-n%C3%BAm-caract-n%C3%BAm-caractb-29236f94-cedc-429d-affd-b5e33d2c67cb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/n%C3%BAmsemana-fun%C3%A7%C3%A3o-n%C3%BAmsemana-e5c43a03-b4ab-426c-b411-b18c13c75340
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/numsemanaiso-fun%C3%A7%C3%A3o-numsemanaiso-1c2d0afe-d25b-4ab1-8894-8d0520e90e0e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/obterdadosdin-fun%C3%A7%C3%A3o-obterdadosdin-8c083b99-a922-4ca0-af5e-3af55960761f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/octabin-fun%C3%A7%C3%A3o-octabin-55383471-3c56-4d27-9522-1a8ec646c589
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

OCTADEC  
Converte um número octal em 

decimal 
Engenharia  OCT2DEC 

OCTAHEX  
Converte um número octal em 

hexadecimal 
Engenharia  OCT2HEX 

ORDEM  
Devolve a ordem de um número 

numa lista numérica 
Compatibilidade  RANK 

ORDEM.EQ  
Devolve a ordem de um número 

numa lista numérica 
Estatística 2010 RANK.EQ 

ORDEM.MÉD  
Devolve a ordem de um número 

numa lista numérica 
Estatística 2010  

ORDEM.PERCENTUAL  
Devolve a ordem percentual de 

um valor num conjunto de dados 
Compatibilidade  PERCENTRANK 

ORDEM.PERCENTUAL.EXC  

Devolve a classificação de um 

valor num conjunto de dados 

como uma percentagem (0..1, 

exclusivo) do conjunto de dados 

Estatística 2010  

ORDEM.PERCENTUAL.INC  
Devolve a ordem percentual de 

um valor num conjunto de dados 
Estatística 2010 PERCENTRANK.INC 

ORDENAR  
Ordena os conteúdos de um 

intervalo ou matriz. 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

ORDENARPOR  

Ordena os conteúdos de um 

intervalo ou matriz com base nos 

valores num intervalo ou matriz 

correspondente. 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

OTN  

Devolve o lucro de um título 

equivalente a uma Obrigação do 

Tesouro 

Financeiras  TBILLEQ 

OTNLUCRO  
Devolve o lucro de uma 

Obrigação do Tesouro 
Financeiras  TBILLYIELD 

OTNVALOR  

Devolve o preço por € 100 de 

valor nominal de uma Obrigação 

do Tesouro 

Financeiras  TBILLPRICE 

OU  

Devolve VERDADEIRO se 

qualquer argumento for 

VERDADEIRO 

Lógica  OR 

PAR  

Arredonda um número por 

excesso para o número inteiro 

mais próximo 

Matemática e 

trigonometria 
 EVEN 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/octadec-fun%C3%A7%C3%A3o-octadec-87606014-cb98-44b2-8dbb-e48f8ced1554
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/octahex-fun%C3%A7%C3%A3o-octahex-912175b4-d497-41b4-a029-221f051b858f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/ordem-fun%C3%A7%C3%A3o-ordem-6a2fc49d-1831-4a03-9d8c-c279cf99f723
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/ordem-eq-fun%C3%A7%C3%A3o-ordem-eq-284858ce-8ef6-450e-b662-26245be04a40
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/ordem-m%C3%A9d-fun%C3%A7%C3%A3o-ordem-m%C3%A9d-bd406a6f-eb38-4d73-aa8e-6d1c3c72e83a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/ordem-percentual-fun%C3%A7%C3%A3o-ordem-percentual-f1b5836c-9619-4847-9fc9-080ec9024442
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/ordem-percentual-exc-fun%C3%A7%C3%A3o-ordem-percentual-exc-d8afee96-b7e2-4a2f-8c01-8fcdedaa6314
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/ordem-percentual-inc-fun%C3%A7%C3%A3o-ordem-percentual-inc-149592c9-00c0-49ba-86c1-c1f45b80463a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-ordenar-22f63bd0-ccc8-492f-953d-c20e8e44b86c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-ordenarpor-cd2d7a62-1b93-435c-b561-d6a35134f28f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/otn-fun%C3%A7%C3%A3o-otn-2ab72d90-9b4d-4efe-9fc2-0f81f2c19c8c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/otnlucro-fun%C3%A7%C3%A3o-otnlucro-6d381232-f4b0-4cd5-8e97-45b9c03468ba
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/otnvalor-fun%C3%A7%C3%A3o-otnvalor-eacca992-c29d-425a-9eb8-0513fe6035a2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/ou-fun%C3%A7%C3%A3o-ou-7d17ad14-8700-4281-b308-00b131e22af0
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-par-197b5f06-c795-4c1e-8696-3c3b8a646cf9
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

PARÂMETRO  

Compara uma expressão com 

uma lista de valores e devolve o 

resultado correspondente ao 

primeiro valor correspondente. 

Se não existir correspondência, 

poderá ser devolvido um valor 

predefinido opcional 

Lógica 2016  

PDURAÇÃO  

Devolve o número necessário de 

períodos para que um 

investimento atinja um valor 

especificado 

Financeiras 2013  

PEARSON  

Devolve o coeficiente de 

correlação momento/produto de 

Pearson 

Estatística  PEARSON 

PERCENTIL  
Devolve o enésimo percentil de 

valores num intervalo 
Compatibilidade  PERCENTILE 

PERCENTIL.EXC  

Devolve o enésimo percentil de 

valores num intervalo, em que n 

está no intervalo 0..1, exclusivo 

Estatística 2010  

PERCENTIL.INC  
Devolve o enésimo percentil de 

valores num intervalo 
Estatística 2010 PERCENTILE.INC 

PERMUTAR  

Devolve o número de 

permutações de um 

determinado número de objetos 

Estatística  PERMUT 

PERMUTAR.R  

Devolve o número de 

permutações relativamente a um 

determinado número de objetos 

(com repetições) que pode ser 

selecionado a partir do total de 

objetos 

Estatística 2013  

PGTO  
Devolve o pagamento periódico 

de uma anuidade 
Financeiras  PMT 

PGTOCAPACUM  

Devolve o capital cumulativo 

pago a título de empréstimo 

entre dois períodos 

Financeiras  CUMPRINC 

PGTOJURACUM  
Devolve os juros cumulativos 

pagos entre dois períodos 
Financeiras  CUMIPMT 

PHI  

Devolve o valor da de densidade 

relativamente a uma distribuição 

normal padrão 

Estatística 2013  

PI  Devolve o valor de pi 
Matemática e 

trigonometria 
 PI 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/par%C3%A2metro-fun%C3%A7%C3%A3o-par%C3%A2metro-47ab33c0-28ce-4530-8a45-d532ec4aa25e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pdura%C3%A7%C3%A3o-fun%C3%A7%C3%A3o-pdura%C3%A7%C3%A3o-44f33460-5be5-4c90-b857-22308892adaf
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pearson-fun%C3%A7%C3%A3o-pearson-0c3e30fc-e5af-49c4-808a-3ef66e034c18
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/percentil-fun%C3%A7%C3%A3o-percentil-91b43a53-543c-4708-93de-d626debdddca
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/percentil-exc-fun%C3%A7%C3%A3o-percentil-exc-bbaa7204-e9e1-4010-85bf-c31dc5dce4ba
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/percentil-inc-fun%C3%A7%C3%A3o-percentil-inc-680f9539-45eb-410b-9a5e-c1355e5fe2ed
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/permutar-fun%C3%A7%C3%A3o-permutar-3bd1cb9a-2880-41ab-a197-f246a7a602d3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/permutar-r-fun%C3%A7%C3%A3o-permutar-r-6c7d7fdc-d657-44e6-aa19-2857b25cae4e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-pgto-0214da64-9a63-4996-bc20-214433fa6441
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pgtocapacum-fun%C3%A7%C3%A3o-pgtocapacum-94a4516d-bd65-41a1-bc16-053a6af4c04d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pgtojuracum-fun%C3%A7%C3%A3o-pgtojuracum-61067bb0-9016-427d-b95b-1a752af0e606
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/phi-fun%C3%A7%C3%A3o-phi-23e49bc6-a8e8-402d-98d3-9ded87f6295c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-pi-264199d0-a3ba-46b8-975a-c4a04608989b
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

POISSON  Devolve a distribuição de Poisson Compatibilidade  POISSON 

POLINOMIAL  
Devolve o polinomial de um 

conjunto de números 

Matemática e 

trigonometria 
 MULTINOMIAL 

POTÊNCIA  
Devolve o resultado de um 

número elevado a uma potência 

Matemática e 

trigonometria 
 POWER 

PPGTO  

Devolve o pagamento sobre o 

capital de um investimento num 

determinado período 

Financeiras  PPMT 

PREÇO  

Devolve o preço por 100 € do 

valor nominal de um título que 

paga juros periódicos 

Financeiras  PRICE 

PREÇODESC  

Devolve o preço por 100 € do 

valor nominal de um título 

descontado 

Financeiras  PRICEDISC 

PREÇOPRIMINC  

Devolve o preço por 100 € do 

valor nominal de um título com 

um período inicial incompleto 

Financeiras  ODDFPRICE 

PREÇOÚLTINC  

Devolve o preço por 100 € do 

valor nominal de um título com 

um período final incompleto 

Financeiras  ODDLPRICE 

PREÇOVENC  

Devolve o preço por 100 € do 

valor nominal de um título que 

paga juros no vencimento 

Financeiras  PRICEMAT 

PREVISÃO  

Calcula ou prevê um valor futuro 

ao utilizar valores existentes. 

Devolve um valor ao longo de 

uma tendência linear. 

Nota: No Excel 2016, esta é 

substituída pela PREVISÃO. 

LINEAR como parte das novas 

funções de previsão, mas ainda 

está disponível para 

compatibilidade com versões 

anteriores 

Compatibilidade 

 

 

Estatística 

 FORECAST 

PREVISÃO.ETS  

Devolve um valor futuro com 

base em valores existentes (no 

histórico) ao utilizar a versão AAA 

do algoritmo de Nivelamento 

Exponencial (ETS) 

Estatística 2016  

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-poisson-d81f7294-9d7c-4f75-bc23-80aa8624173a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/polinomial-fun%C3%A7%C3%A3o-polinomial-6fa6373c-6533-41a2-a45e-a56db1db1bf6
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-pot%C3%AAncia-d3f2908b-56f4-4c3f-895a-07fb519c362a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-ppgto-c370d9e3-7749-4ca4-beea-b06c6ac95e1b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pre%C3%A7o-fun%C3%A7%C3%A3o-pre%C3%A7o-3ea9deac-8dfa-436f-a7c8-17ea02c21b0a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pre%C3%A7odesc-fun%C3%A7%C3%A3o-pre%C3%A7odesc-d06ad7c1-380e-4be7-9fd9-75e3079acfd3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pre%C3%A7opriminc-fun%C3%A7%C3%A3o-pre%C3%A7opriminc-d7d664a8-34df-4233-8d2b-922bcf6a69e1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pre%C3%A7o%C3%BAltinc-fun%C3%A7%C3%A3o-pre%C3%A7o%C3%BAltinc-fb657749-d200-4902-afaf-ed5445027fc4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/pre%C3%A7ovenc-fun%C3%A7%C3%A3o-pre%C3%A7ovenc-52c3b4da-bc7e-476a-989f-a95f675cae77
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/previs%C3%A3o-e-previs%C3%A3o-fun%C3%A7%C3%B5es-linear-50ca49c9-7b40-4892-94e4-7ad38bbeda99
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e#_FORECAST.LINEAR
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e#_FORECAST.LINEAR
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e#_FORECAST.ETS
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

PREVISÃO.ETS.CONFINT  

Devolve um intervalo de 

confiança para o valor de 

previsão na data alvo 

especificada 

Estatística 2016  

PREVISÃO.ETS.ESTATÍSTICA  

Devolve um valor estatístico 

como resultado da previsão da 

série de tempo. 

Estatística 2016  

PREVISÃO.ETS.SAZONALIDADE  

Devolve o comprimento do 

padrão repetitivo que o Excel 

deteta para as séries de tempo 

especificadas 

Estatística 2016  

PREVISÃO.LINEAR  
Devolve um valor futuro com 

base em valores existentes 
Estatística 2016  

PROB  

Devolve a probabilidade de os 

valores num intervalo se 

encontrarem entre dois limites 

Estatística  PROB 

PROC  

Utilize esta função quando 

precisa de procurar numa única 

linha ou coluna e localizar um 

valor da mesma posição numa 

segunda linha ou coluna. 

Procura valores num vetor ou 

numa matriz 

Mais utilizadas 

 

Pesquisa e 

referência 

 LOOKUP 

PROCH  

Procura na linha superior de uma 

matriz e devolve o valor da célula 

indicada 

Pesquisa e 

referência 
 HLOOKUP 

PROCURAR, PROCURARB  

Localiza um valor de texto dentro 

de outro (não sensível às 

maiúsculas e minúsculas) 

Texto  SEARCH, SEARCHB 

PROCV  

Utilize esta função quando 

precisar de encontrar algo numa 

tabela ou num intervalo de 

linhas. Por exemplo, procure o 

apelido de uma funcionária 

através do respetivo número de 

funcionário ou encontre o 

número de telefone fazendo uma 

pesquisa pelo apelido (tal como 

numa lista telefónica. 

Procura na primeira coluna de 

uma matriz e percorre a linha 

para devolver o valor de uma 

célula 

Mais utilizadas 

 

 

Pesquisa e 

referência 

 VLOOKUP 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e#_FORECAST.ETS.CONFINT
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e#_FORECAST.ETS.STAT
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e#_FORECAST.ETS.SEASONALITY
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%B5es-de-previs%C3%A3o-refer%C3%AAncia-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e#_FORECAST.LINEAR
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/prob-fun%C3%A7%C3%A3o-prob-9ac30561-c81c-4259-8253-34f0a238fc49
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/proc-fun%C3%A7%C3%A3o-proc-446d94af-663b-451d-8251-369d5e3864cb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/proch-fun%C3%A7%C3%A3o-proch-a3034eec-b719-4ba3-bb65-e1ad662ed95f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/procurar-procurarb-fun%C3%A7%C3%B5es-procurar-procurarb-9ab04538-0e55-4719-a72e-b6f54513b495
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/procv-fun%C3%A7%C3%A3o-procv-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

PROCX  

Procura um intervalo ou uma 

matriz e devolve um item 

correspondente à primeira 

correspondência que encontrar. 

Se não existir uma 

correspondência, PROCX pode 

devolver a correspondência mais 

próxima (aproximada) 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

PRODUTO  
Multiplica os respetivos 

argumentos 

Matemática e 

trigonometria 
 PRODUCT 

PROJ.LIN  
Devolve os parâmetros de uma 

tendência linear 
Estatística  LINEST 

PROJ.LOG  
Devolve os parâmetros de uma 

tendência exponencial 
Estatística  LOGEST 

PROPRIEDADEMEMBROCUBO  

Devolve o enésimo ou a 

classificação mais alta num 

conjunto. Utilize para devolver 

um ou mais elementos num 

conjunto, como, por exemplo, os 

10 alunos (10 Mais) 

Cubo   

QUARTIL  
Devolve o quartil de um conjunto 

de dados 
Compatibilidade  QUARTILE 

QUARTIL.EXC  

Devolve o quartil do conjunto de 

dados, baseado em valores de 

percentil de 0..1, exclusivo 

Estatística 2010  

QUARTIL.INC  
Devolve o quartil de um conjunto 

de dados 
Estatística 2010 QUARTILE.INC 

QUOCIENTE  
Devolve a parte inteira de uma 

divisão 

Matemática e 

trigonometria 
 QUOTIENT 

RADIANOS  Converte graus em radianos 
Matemática e 

trigonometria 
 RADIANS 

RAIZPI  
Devolve a raiz quadrada de 

(núm * pi) 

Matemática e 

trigonometria 
 SQRTPI 

RAIZQ  
Devolve uma raiz quadrada 

positiva 

Matemática e 

trigonometria 
 SQRT 

RECEBER  

Devolve o montante recebido no 

vencimento de um título 

investido na totalidade 

Financeiras  RECEIVED 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-procx-b7fd680e-6d10-43e6-84f9-88eae8bf5929
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/produto-fun%C3%A7%C3%A3o-produto-8e6b5b24-90ee-4650-aeec-80982a0512ce
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/proj-lin-fun%C3%A7%C3%A3o-proj-lin-84d7d0d9-6e50-4101-977a-fa7abf772b6d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/proj-log-fun%C3%A7%C3%A3o-proj-log-f27462d8-3657-4030-866b-a272c1d18b4b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/propriedademembrocubo-fun%C3%A7%C3%A3o-propriedademembrocubo-001e57d6-b35a-49e5-abcd-05ff599e8951
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/quartil-fun%C3%A7%C3%A3o-quartil-93cf8f62-60cd-4fdb-8a92-8451041e1a2a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/quartil-exc-fun%C3%A7%C3%A3o-quartil-exc-5a355b7a-840b-4a01-b0f1-f538c2864cad
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/quartil-inc-fun%C3%A7%C3%A3o-quartil-inc-1bbacc80-5075-42f1-aed6-47d735c4819d
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/quociente-fun%C3%A7%C3%A3o-quociente-9f7bf099-2a18-4282-8fa4-65290cc99dee
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-radianos-ac409508-3d48-45f5-ac02-1497c92de5bf
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/raizpi-fun%C3%A7%C3%A3o-raizpi-1fb4e63f-9b51-46d6-ad68-b3e7a8b519b4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-raizq-654975c2-05c4-4831-9a24-2c65e4040fdf
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/receber-fun%C3%A7%C3%A3o-receber-7a3f8b93-6611-4f81-8576-828312c9b5e5
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

REDUZIR  

Reduz uma matriz a um valor 

acumulado ao aplicar um 

LAMBDA a cada valor e devolver 

o valor total no acumulador 

Lógica Office 365  

REGISTO.ID  

Devolve o ID de registo da DLL 

(dynamic link library) 

especificada ou o recurso de 

código que foi registado 

anteriormente 

Definidas pelo 

utilizador 
 REGISTER.ID 

REPETIR  
Repete texto um determinado 

número de vezes 
Texto  REPT 

RESTO  Devolve o resto da divisão 
Matemática e 

trigonometria 
 MOD 

ROMANO  
Converte um número árabe em 

romano, como texto 

Matemática e 

trigonometria 
 ROMAN 

RQUAD  

Devolve o quadrado do 

coeficiente de correlação 

momento/produto de Pearson 

Estatística  RSQ 

RTD  

Devolve dados em tempo real de 

um programa que suporte a 

automatização COM 

Pesquisa e 

referência 
 RTD 

SE  

Utilize esta função para devolver 

um valor se uma condição for 

verdadeira e outro diferente se 

for falsa. Eis um vídeo sobre 

como utilizar a SE. 

Especifica um teste lógico a ser 

executado 

Mais utilizadas 

 

Lógica 

 IF 

SE.ERRO  

Devolve um valor definido pelo 

utilizador se ocorrer um erro na 

fórmula, e devolve o resultado 

da fórmula se não ocorrer 

nenhum erro 

Lógica   

SE.S  

Verifica se uma ou mais 

condições são cumpridas e 

devolve um valor que 

corresponde à primeira condição 

VERDADEIRO 

Lógica 2019  

SEC  Devolve o secante de um ângulo 
Matemática e 

trigonometria 
2013  

SECH  
Devolve o secante hiperbólico de 

um ângulo 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-reduce-42e39910-b345-45f3-84b8-0642b568b7cb
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/registo-id-fun%C3%A7%C3%A3o-registo-id-f8f0af0f-fd66-4704-a0f2-87b27b175b50
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-repetir-04c4d778-e712-43b4-9c15-d656582bb061
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-resto-9b6cd169-b6ee-406a-a97b-edf2a9dc24f3
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/romano-fun%C3%A7%C3%A3o-romano-d6b0b99e-de46-4704-a518-b45a0f8b56f5
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/rquad-fun%C3%A7%C3%A3o-rquad-d7161715-250d-4a01-b80d-a8364f2be08f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/rtd-fun%C3%A7%C3%A3o-rtd-e0cc001a-56f0-470a-9b19-9455dc0eb593
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/se-fun%C3%A7%C3%A3o-se-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/se-3f12e6c7-887b-487e-a8f3-31742d060729
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/se-3f12e6c7-887b-487e-a8f3-31742d060729
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-se-erro-c526fd07-caeb-47b8-8bb6-63f3e417f611
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/se-s-fun%C3%A7%C3%A3o-se-s-36329a26-37b2-467c-972b-4a39bd951d45
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/sec-fun%C3%A7%C3%A3o-sec-ff224717-9c87-4170-9b58-d069ced6d5f7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/sech-fun%C3%A7%C3%A3o-sech-e05a789f-5ff7-4d7f-984a-5edb9b09556f
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

SEG.TEXTO, SEG.TEXTOB  

Devolve um número específico 

de carateres de uma cadeia de 

texto, a partir da posição 

especificada 

Texto  MID, MIDB 

SEGUNDO  
Converte um número de série 

num segundo 
Data e hora  SECOND 

SELECIONAR  

Utilize esta função para 

selecionar um valor de entre 254 

valores que se baseiem no 

número de índice. Por exemplo, 

se valor1 até valor7 forem os 

dias da semana, a função 

SELECIONAR devolve um dos dias 

quando um número entre 1 e 7 é 

utilizado como núm_índice. 

Seleciona um valor a partir de 

uma lista de valores 

Mais utilizadas 

 

Pesquisa e 

referência 

 CHOOSE 

SELECIONARCOLS  
Devolve as colunas especificadas 

de uma matriz 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

SEN  
Devolve o seno de um 

determinado ângulo 

Matemática e 

trigonometria 
 SIN 

SEND  
Caso contrário, devolve o 

resultado da expressão 
Lógica 2013  

SENH  
Devolve o seno hiperbólico de 

um número 

Matemática e 

trigonometria 
 SINH 

SEQUÊNCIA  

Gera uma lista de números 

sequenciais numa matriz, como 

1, 2, 3, 4 

Matemática e 

trigonometria 
Office 365  

SERVIÇOWEB  
Devolve dados de um serviço 

Web 
Web 2013  

SINAL  Devolve o sinal de um número 
Matemática e 

trigonometria 
 SIGN 

SOMA  

Utilize esta função para adicionar 

os valores às células. 

Adiciona os respetivos 

argumentos 

Mais utilizadas 

 

Matemática e 

trigonometria 

 SUM 

SOMA.SE  
Adiciona as células especificadas 

por um determinado critério 

Matemática e 

trigonometria 
 SUMIF 

SOMA.SE.S  

Adiciona as células a um 

intervalo que cumpre vários 

critérios 

Matemática e 

trigonometria 
2019  

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/seg-texto-seg-textob-fun%C3%A7%C3%B5es-seg-texto-seg-textob-d5f9e25c-d7d6-472e-b568-4ecb12433028
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-segundo-740d1cfc-553c-4099-b668-80eaa24e8af1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/seleccionar-fun%C3%A7%C3%A3o-seleccionar-fc5c184f-cb62-4ec7-a46e-38653b98f5bc
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-choosecols-bf117976-2722-4466-9b9a-1c01ed9aebff
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/sen-fun%C3%A7%C3%A3o-sen-cf0e3432-8b9e-483c-bc55-a76651c95602
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/send-fun%C3%A7%C3%A3o-send-6626c961-a569-42fc-a49d-79b4951fd461
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-senh-1e4e8b9f-2b65-43fc-ab8a-0a37f4081fa7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-sequ%C3%AAncia-57467a98-57e0-4817-9f14-2eb78519ca90
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/servi%C3%A7oweb-fun%C3%A7%C3%A3o-servi%C3%A7oweb-0546a35a-ecc6-4739-aed7-c0b7ce1562c4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-sinal-109c932d-fcdc-4023-91f1-2dd0e916a1d8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-soma-043e1c7d-7726-4e80-8f32-07b23e057f89
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/soma-se-fun%C3%A7%C3%A3o-soma-se-169b8c99-c05c-4483-a712-1697a653039b
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-soma-se-s-c9e748f5-7ea7-455d-9406-611cebce642b
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

SOMARPRODUTO  

Devolve a soma dos produtos de 

componentes de matrizes 

correspondentes 

Matemática e 

trigonometria 
 SUMPRODUCT 

SOMARQUAD  
Devolve a soma dos quadrados 

dos argumentos 

Matemática e 

trigonometria 
 SUMSQ 

SOMASÉRIE  
Devolve a soma de uma série de 

potências baseada na fórmula 

Matemática e 

trigonometria 
 SERIESSUM 

SOMAX2DY2  

Devolve a soma da diferença dos 

quadrados dos valores 

correspondentes em duas 

matrizes 

Matemática e 

trigonometria 
 SUMX2MY2 

SOMAX2SY2  

Devolve a soma da soma dos 

quadrados dos valores 

correspondentes em duas 

matrizes 

Matemática e 

trigonometria 
 SUMX2PY2 

SOMAXMY2  

Devolve a soma dos quadrados 

da diferença dos valores 

correspondentes em duas 

matrizes 

Matemática e 

trigonometria 
 SUMXMY2 

SQL.REQUEST 

Liga a uma origem de dados 

externa e executa uma consulta a 

partir de uma folha de cálculo e, 

em seguida, devolve o resultado 

como uma matriz, sem ser 

necessária a programação de 

macro 

Base de dados  SQL.REQUEST 

SUBST  
Substitui texto novo por texto 

antigo numa cadeia de texto 
Texto  SUBSTITUTE 

SUBSTITUIR, SUBSTITUIRB  Substitui carateres no texto Texto  REPLACE, REPLACEB 

SUBTOTAL  
Devolve um subtotal numa lista 

ou base de dados 

Matemática e 

trigonometria 
 SUBTOTAL 

T  
Converte os respetivos 

argumentos em texto 
Texto  T 

TAKE  

Devolve um número especificado 

de linhas ou colunas contíguas do 

início ou fim de uma matriz 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

TAN  
Devolve a tangente de um 

número 

Matemática e 

trigonometria 
 TAN 

TANH  
Devolve a tangente hiperbólica 

de um número 

Matemática e 

trigonometria 
 TANH 

 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/somarproduto-fun%C3%A7%C3%A3o-somarproduto-16753e75-9f68-4874-94ac-4d2145a2fd2e
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-somarquad-e3313c02-51cc-4963-aae6-31442d9ec307
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/somas%C3%A9rie-fun%C3%A7%C3%A3o-somas%C3%A9rie-a3ab25b5-1093-4f5b-b084-96c49087f637
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/somax2dy2-fun%C3%A7%C3%A3o-somax2dy2-9e599cc5-5399-48e9-a5e0-e37812dfa3e9
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/somax2sy2-fun%C3%A7%C3%A3o-somax2sy2-826b60b4-0aa2-4e5e-81d2-be704d3d786f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-somaxmy2-9d144ac1-4d79-43de-b524-e2ecee23b299
https://pt.excelfunctions.eu/SQL.REQUEST/Ingles
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/subst-fun%C3%A7%C3%A3o-subst-6434944e-a904-4336-a9b0-1e58df3bc332
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/substituir-substituirb-fun%C3%A7%C3%B5es-substituir-substituirb-8d799074-2425-4a8a-84bc-82472868878a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/subtotal-fun%C3%A7%C3%A3o-subtotal-7b027003-f060-4ade-9040-e478765b9939
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-t-fb83aeec-45e7-4924-af95-53e073541228
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-take-25382ff1-5da1-4f78-ab43-f33bd2e4e003
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-tan-08851a40-179f-4052-b789-d7f699447401
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-tanh-017222f0-a0c3-4f69-9787-b3202295dc6c
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

TAXA  
Devolve a taxa de juros por 

período de uma anuidade 
Financeiras  RATE 

TAXAJUROS  
Devolve a taxa de juros de um 

título investido na totalidade 
Financeiras  INTRATE 

TEMPO  
Devolve o número de série de 

um determinado tempo 
Data e hora  TIME 

TENDÊNCIA  
Devolve valores ao longo de uma 

tendência linear 
Estatística  TREND 

TESTE.CHI  
Devolve o teste para 

independência 
Compatibilidade  CHITEST 

TESTE.CHIQ  
Devolve o teste para 

independência 
Estatística 2010 CHISQ.TEST 

TESTE.F  
Devolve o resultado de um 

teste F 
Estatística 2010 F.TEST 

TESTE.T  
Devolve a probabilidade 

associada ao teste t de Student 
Estatística 2010 T.TEST 

TESTE.Z  
Devolve o valor de probabilidade 

unicaudal de um teste z 
Estatística 2010 Z.TEST 

TESTEF  
Devolve o resultado de um 

teste F 
Compatibilidade  FTEST 

TESTET  
Devolve a probabilidade 

associada ao teste t de Student 
Compatibilidade  TTEST 

TESTEZ  
Devolve o valor de probabilidade 

unicaudal de um teste-z 
Compatibilidade  ZTEST 

TEXTAFTER  

Devolve texto que ocorre após 

um determinado caráter ou 

cadeia 

Texto Office 365  

TextBEFORE (TEXTBEFORE)  

Devolve texto que ocorre antes 

de um determinado caráter ou 

cadeia 

Texto Office 365  

TEXTO  
Formata um número e 

converte-o em texto 
Texto  TEXT 

TEXTO.BAHT  

Converte um número em texto, 

utilizando o formato monetário ß 

(baht) 

Texto  BAHTTEXT 

TEXTSPLIT  
Divide cadeias de texto utilizando 

delimitadores de colunas e linhas 
Texto Office 365  

TIPO  
Devolve um número que indica o 

tipo de dados de um valor 
Informação  TYPE 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-taxa-9f665657-4a7e-4bb7-a030-83fc59e748ce
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/taxajuros-fun%C3%A7%C3%A3o-taxajuros-5cb34dde-a221-4cb6-b3eb-0b9e55e1316f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/tempo-fun%C3%A7%C3%A3o-tempo-9a5aff99-8f7d-4611-845e-747d0b8d5457
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/tend%C3%AAncia-fun%C3%A7%C3%A3o-tend%C3%AAncia-e2f135f0-8827-4096-9873-9a7cf7b51ef1
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/teste-chi-fun%C3%A7%C3%A3o-teste-chi-981ff871-b694-4134-848e-38ec704577ac
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/teste-chiq-fun%C3%A7%C3%A3o-teste-chiq-2e8a7861-b14a-4985-aa93-fb88de3f260f
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/teste-f-fun%C3%A7%C3%A3o-teste-f-100a59e7-4108-46f8-8443-78ffacb6c0a7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/teste-t-fun%C3%A7%C3%A3o-teste-t-d4e08ec3-c545-485f-962e-276f7cbed055
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/teste-z-fun%C3%A7%C3%A3o-teste-z-d633d5a3-2031-4614-a016-92180ad82bee
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/testef-fun%C3%A7%C3%A3o-testef-4c9e1202-53fe-428c-a737-976f6fc3f9fd
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/testet-fun%C3%A7%C3%A3o-testet-1696ffc1-4811-40fd-9d13-a0eaad83c7ae
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/testez-fun%C3%A7%C3%A3o-testez-8f33be8a-6bd6-4ecc-8e3a-d9a4420c4a6a
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-textodepois-c8db2546-5b51-416a-9690-c7e6722e90b4
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-textoantes-d099c28a-dba8-448e-ac6c-f086d0fa1b29
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/texto-fun%C3%A7%C3%A3o-texto-20d5ac4d-7b94-49fd-bb38-93d29371225c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/texto-baht-fun%C3%A7%C3%A3o-texto-baht-5ba4d0b4-abd3-4325-8d22-7a92d59aab9c
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-textsplit-b1ca414e-4c21-4ca0-b1b7-bdecace8a6e7
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/tipo-fun%C3%A7%C3%A3o-tipo-45b4e688-4bc3-48b3-a105-ffa892995899
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

TIPO.ERRO  

Devolve um número 

correspondente a um tipo de 

erro 

Informação  ERROR.TYPE 

TIR  

Devolve a taxa de rentabilidade 

interna para uma série de fluxos 

monetários 

Financeiras  IRR 

TOCOL  
Devolve a matriz numa única 

coluna 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

TOROW  
Devolve a matriz numa única 

linha 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

TRANSPOR  
Devolve a transposição de uma 

matriz 

Pesquisa e 

referência 
 TRANSPOSE 

TRUNCAR  
Trunca um número para um 

número inteiro 

Matemática e 

trigonometria 
 TRUNC 

UNICAR  

Devolve o caráter Unicode 

referenciado pelo valor numérico 

especificado 

Texto 2013  

UNICODE  

Devolve o número (ponto de 

código) que corresponde ao 

primeiro caráter do texto 

Texto 2013  

UNIDM  
Devolve a matriz de unidade ou a 

dimensão especificada 

Matemática e 

trigonometria 
2013  

VA  
Devolve o valor atual de um 

investimento 
Financeiras  PV 

VAL  

Devolve o valor atual líquido de 

um investimento com base numa 

série de fluxos monetários 

periódicos e numa taxa de 

desconto 

Financeiras  NPV 

VALOR  
Converte um argumento de texto 

num número 
Texto  VALUE 

VALOR.NÚMERO  
Converte texto num número, de 

forma independente da região. 
Texto 2013  

VALOR.TEMPO  
Converte um tempo em forma de 

texto num número de série 
Data e hora  TIMEVALUE 

VALORCUBO  
Devolve um valor agregado do 

cubo 
Cubo   

VALORPARATEXTO  
Devolve texto a partir de 

qualquer valor especificado 
Texto Office 365  

 



Origem: site support.microsoft.com     - 36 - 

Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

VAR  
Calcula a variância com base 

numa amostra 
Compatibilidade  VAR 

VAR.P  
Calcula a variância com base na 

população total 
Estatística 2010 VAR.P 

VAR.S  
Calcula a variância com base 

numa amostra 
Estatística  VAR.S 

VARA  

Calcula a variância com base 

numa amostra, incluindo 

números, texto e valores lógicos 

Estatística  VARA 

VARP  
Calcula a variância com base na 

população total 
Compatibilidade  VARP 

VARPA  

Calcula a variância com base na 

população total, incluindo 

números, texto e valores lógicos 

Estatística  VARPA 

VERDADEIRO  
Devolve o valor lógico 

VERDADEIRO 
Lógica  TRUE 

VF  
Devolve o valor futuro de um 

investimento 
Financeiras  FV 

VFPLANO  

Devolve o valor futuro de um 

capital inicial após a aplicação de 

uma série de taxas de juros 

compostas 

Financeiras  FVSCHEDULE 

VSTACK  

Acrescenta matrizes 

verticalmente e em sequência 

para devolver uma matriz maior 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

WEIBULL  

Devolve a distribuição Weibull. 

Calcula a variância com base na 

população total, incluindo 

números, texto e valores lógicos  

Compatibilidade  WEIBULL 

WRAPCOLS  

Envolve a linha ou coluna de 

valores fornecidos por colunas 

após um número especificado de 

elementos 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

WRAPROWS  

Envolve a linha ou coluna de 

valores fornecidos por linhas 

após um número de elementos 

especificado 

Pesquisa e 

referência 
Office 365  

XOU  

Devolve um operador OU 

exclusivo lógico de todos os 

argumentos 

Lógica 2013  
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Função Descrição Categoria 
A partir 

da versão 
Inglês 

XTIR  

Devolve a taxa interna de 

rentabilidade de um plano de 

fluxos monetários que não seja 

necessariamente periódica 

Financeiras  XIRR 

XVAL  

Devolve o valor atual líquido de 

um plano de fluxos monetários 

que não seja necessariamente 

periódico 

Financeiras  XNPV 

 


