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CAPITULO I 

LAYOUT DO EXCEL 2007 

O Microsoft Excel 2007 teve uma grande alteração em seu layout com relação à versão 

anterior, (2003), tornando-se mais amigável e fácil de visualizar suas funções. Porém, algumas 

delas se encontram organizadas de forma diferente da versão menos recente, tornando um pouco 

“difícil” encontrá-las para os usuários acostumados com a versão 2003.  

Em vista disso, nas figuras abaixo, demonstraremos o novo layout da versão 2007, e os 

novos menus para tornar mais fácil a localização de alguns desses comandos mais usados, e 

explicaremos resumidamente sua função, além disso, essa versão é muito parecida com as novas 

versões do Office 2010 e o 2013. Algumas dessas funções serão mais detalhadas no decorrer do 

curso e da apostila. 

 

1.    Botão do Office  

2.    Barra de acesso rápido  

3.    Título do documento  

4.    Menus  

5.    Barra de fórmulas  

6.    Nome da célula  

 

7.   Célula (B22)  

8.    Planilhas  

9.    Botão visualização normal  

10.  Botão visualização da página  

11.  Pré-visualização de quebra de página  

12.  Zoom  

13.  Nova planilha 
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MENU INÍCIO 
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MENU INSERIR 
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MENU LAYOUT DA PÁGINA 
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MENU FÓRMULAS 
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MENU DADOS 
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MENU REVISÃO 
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MENU EXIBIÇÃO 

 

 

 

 

 

 



Curso de Excel – Ariolino Neto Capitulo  I 

 

12 

 

 

MENU DESENVOLVEDOR 
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CAPITULO II 

FORMATAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE PLANILHAS 

Inserindo dados 

Para inserir dados numa planilha basta clicar numa célula e digitar o valor ou texto de 

entrada, conforme exemplo na figura abaixo.  

Inserindo um valor (10) na célula A1:  

Clicar na célula, digitar 10 e aperte a tecla ENTER 

 

Pode-se inserir um texto da mesma forma. Caso o texto ou valor for maior que o espaço pré-

definido para a célula, basta redefinir o tamanho desta. 

Formatação de dados e células 

Para redefinir o tamanho das células, basta clicar com o botão direito no número da linha ou 

nome da coluna e escolher a opção altura da linha/largura da coluna. Outra opção, mais simples, é 

arrastar com o mouse o limite da linha/coluna, conforme indicado nas figuras a seguir. Para 

formatação automática, basta dar duplo clique na divisória da linha/coluna, na barra de títulos, 

quando tiver algum texto escrito na célula. 
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Inserindo e excluindo linhas e colunas 

Quando estamos criando uma tabela, podemos nos deparar com a necessidade de inserir ou 

excluir linhas e/ou colunas. Para tal, basta clicar com o botão direito do mouse na linha ou coluna 

que se deseja excluir e selecionar a opção Excluir.  

Para inserir uma nova linha/coluna, selecionamos a linha/coluna em que desejamos 

adicionar com o botão direito do mouse e clicamos em Inserir. Por exemplo: Se você quiser inserir 

uma linha nova entre a linha 1 e 2, clique na linha 2 com o botão direito do mouse e escolha a 

opção Inserir. A antiga linha 2 passa a ser linha 3, a antiga linha 3 passa a ser linha 4, e assim por 

diante. O mesmo é válido para colunas. 

Adicionar Linhas e Colunas 

Assim como nos demais programas que já foram estudados, no Excel também há a 

necessidade de selecionar aquilo que desejamos alterar. 

Você pode incluir linhas e colunas na planilha, o que altera o comportamento das 

adjacentes. 

Inserir Linhas 

• Para inserir uma linha inteira, posicione o ponteiro na identificação da linha desejada. 

• Clique com o botão direito e escolha Inserir no menu interativo. A nova linha será 

adicionada acima da que você selecionou. 
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Se você selecionar várias linhas e solicitar a inclusão, serão adicionadas linhas na mesma 

quantidade do número de linhas que foi selecionado. 

Inserir Colunas 

Para inserir uma nova coluna, o procedimento é o mesmo. Clique com o botão direito no 

identificador da coluna desejada e escolha Inserir no Menu Interativo. A nova coluna é colocada 

antes da selecionada, e esta é deslocada para a direita. 
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Remover Linhas e Colunas 

• Para apagar uma linha ou coluna inteira, clique em sua identificação com o botão direito 

do mouse e escolha o comando Excluir, ou; 

• Clique no botão Excluir, no grupo Células da guia Página Inicial, e escolha a opção 

desejada. 

Ocultar e Reexibir Linhas e Colunas 

Para ocultar linhas ou colunas, clique no seu indicador usando o botão direito do mouse. No 

Menu Interativo, selecione a opção Ocultar. 

 

 

 

Quando você oculta linhas ou colunas da planilha você não está removendo, apenas 

escondendo momentaneamente. Embora não esteja vendo ela continua ali, entre as linhas ou 

colunas adjacentes. O que indica a existência é uma linha um pouco mais grossa separando as 

adjacentes onde a ocultada está no meio. 

 

 

 

Re-exibir 

Para reexibir uma linha ou coluna oculta, selecione as duas adjacentes (anterior e posterior) 

e clique com o botão direito do mouse. Então, escolha o comando Re-exibir. 
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Inserindo, Excluindo e Renomeando Planilhas 

 Se desejar alterar a quantidade de planilhas numa pasta já aberta, proceda da seguinte 

forma: 

• No indicador da planilha, clique com o botão direito do mouse. 

• No Menu Interativo, escolha a opção Inserir ou Excluir. Mas lembre-se que planilhas 

excluídas são permanentemente removidas, e a operação não pode ser desfeita. 

 

 

 

 Outra forma de apagar é através do botão Excluir, no grupo Células da guia Página Inicial, e 

escolha a opção Excluir Planilha. Para incluir novas planilhas, use também o botão Inserir, no 

grupo Células da guia Página Inicial, e escolha a opção Inserir Planilha. 

Renomear Planilha 

 Para alterar o nome de uma planilha, dê um clique-duplo sobre sua alça, ou clique com o 

botão direito sobre ela e escolha Renomear. O nome vai ficar em destaque.  
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 Depois, é só digitar o novo nome e teclar ENTER para confirmar. 

 

 

 
Copiando e Colando Células 
 Uma das maneiras de copiar o conteúdo de uma ou mais células, é selecionar a faixa de 

células desejada e clicar no botão Copiar. Uma borda tracejada, em movimento, aparece ao redor 

das células. 

 Caso queira retirar o conteúdo para colocar em outro local, use o botão Recortar. 

 Para colar, deixe a seleção na célula desejada e clique no botão Colar, na guia Página 

Inicial, do grupo Área de Transferência. 

 

 

 

Se preferir, use os comandos no Menu Interativo. 

 

FORMATAÇÃO DE CÉLULAS 

Seleção com o Mouse 

 
No Excel também há a necessidade de selecionar aquilo que desejamos alterar. Para 

destacar uma célula individualmente deve-se posicionar o quadro de destaque sobre ela. Mas para 

trabalhar melhor e com mais rapidez, você precisará aprender a destacar grupos de células, além 

de aprender métodos para fazer seleções em intervalos contínuos e alternados. O segredo para 

uma seleção correta e eficiente começa na observação da aparência do ponteiro do mouse. Você 
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já deve ter percebido que ele se modifica de acordo com a posição dele na célula ou na planilha. 

Vejamos: 

 
 Marca de Seleção: Quando posicionamos o mouse dentro da área de uma célula, ele 

assume o formato de cruz branca. É a indicação do formato de seleção de uma ou mais células. 

 
 Marca de Preenchimento: É o formato de cruz preta que aparece ao posicionar o mouse 

na alça de preenchimento da célula. Sua função é copiar o conteúdo para células vizinhas. 

 
 Mover Conteúdo: Ao posicionar o ponteiro na borda que contorna a seleção de uma 

célula, o formato será de seta do mouse acompanhada de uma cruz de quatro setas. Este formato 

permite que o conteúdo de uma célula seja movido para outra. Portanto, para realizar tarefas de 

seleção, fique atento ao formato de cruz branca, que é a aparência que permite selecionar uma ou 

mais células. 

Selecionar Intervalo Contínuo 

Chamamos de Intervalo duas ou mais células em uma planilha. Ele pode ser adjacente ou 

não. Células adjacentes são células vizinhas. A seleção de um intervalo de células adjacentes 

destaca células vizinha umas das outras. Um intervalo de células adjacentes também é conhecido 

como contínuo. 

Para realizar seleção de células adjacentes, de forma a criar um intervalo de seleção 

contínuo, execute um dos procedimentos abaixo: 

 

• Clique na célula inicial e segure o botão do mouse e arraste até a célula final. 

• Quando soltar o ponteiro, todo o intervalo ficará em destaque, ou; 

• Clique na célula inicial do intervalo e solte. Segurando a tecla SHIFT, clique na célula final 

do intervalo e solte. 
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 Um intervalo de células contínuo é representando da seguinte forma – B5:G5. Ou seja, 

indica que o intervalo começa na célula B5 e vai até a célula G5, destacando também as células 

que se encontram entre essas duas referências. 

 

Selecionar Intervalo Alternado 

 
 Um intervalo de células alternado, ou não adjacente, destaca duas ou mais células sem 

selecionar as que estão entre elas. 

 Para fazer uma seleção alternada é preciso combinar o uso da tecla CTRL enquanto faz o 

destaque. Ou seja, para selecionar A4 e C8, sem destacar as células entre elas, clique na A4 e solte. 

Segure CTRL e clique depois na C8. 

 

 

 Um intervalo de células não adjacente é representado da seguinte forma – A4;C8. Isso 

indica que o destaque foi feito com as duas referências, sem selecionar as que estavam entre elas. 

 

Selecionar Intervalos Mistos 

 
 Você pode combinar estas duas formas de seleção para obter o destaque de um intervalo 

múltiplo, que mistura uma seleção adjacente com uma não adjacente. Por exemplo, imagine que 

você deseja selecionar o intervalo contínuo que vai de B4 até D9, e depois incluir a esta seleção a 

célula F5, que está separada. Observe: 

  

• Selecionar primeiro o intervalo adjacente. No exemplo, de B4 até D9. 

•  Em seguida, segurar CTRL e clicar na célula não adjacente, no caso F5. 
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 A representação deste intervalo seria da seguinte forma – B4:D9;F5. Ou seja, o intervalo 

contínuo de B4 até D9, e ainda a célula não adjacente F5. 

 

Selecionar Linhas e Colunas 

 
 Para selecionar linhas ou colunas inteiras, devemos posicionar o ponteiro sobre a 

identificação dela e dar um clique. Para a seleção múltipla, basta arrastar o ponteiro do mouse. 

Outra forma de selecionar múltiplas linhas ou colunas, é selecionar a primeira com um. 

 Depois, segurar SHIFT e clicar na última linha ou coluna do intervalo contínuo que deseja 

destacar. Você também poderá destacar linhas ou colunas de forma alternada, usando a tecla 

CTRL. 
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Quadro de Resumo da Seleção 

 

Para tirar a seleção, basta clicar em qualquer célula da planilha. 
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Caixa de Diálogo Formatar Células 

 Você pode selecionar uma ou mais células selecionadas através do botão Formatar Célula, 

na guia Página Inicial, no grupo Número, fazendo surgir a caixa de diálogo Formatar Células. A 

caixa de diálogo é dividida em Guias, que agrupam os comandos de acordo com a categoria de 

formatação que deseja realizar. 

 

Guia Número 

 O Excel trabalha com números sob um formato Geral, sem nenhum valor ou formatação 

especial. Através desta guia, clique em uma opção na caixa Categoria e selecione as opções que 

você deseja para especificar um formato de número.  

 A caixa Exemplo mostra a aparência das células selecionadas com a formatação escolhida.  

 A caixa de diálogo muda, conforme as propriedades da categoria escolhida. Por exemplo, 

para a categoria Data, selecione um local na lista para as opções de formatação específicas de 

local em Tipo. 
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 Clique na categoria Personalizado se desejar criar formatos personalizados para números, 

como códigos de produtos. 

 

Guia Alinhamento 

 As opções desta guia especificam critérios de alinhamento e distribuição de texto nas 

células. É dividida em três seções: 

 

 

 1) Alinhamento de texto: Altera o alinhamento horizontal ou vertical do conteúdo da 

célula, com base nas opções escolhidas. Selecione uma opção na caixa de listagem Horizontal para 

alterar o alinhamento horizontal do conteúdo da célula. Por padrão, o Microsoft Excel alinha texto 

à esquerda, números à direita e valores lógicos e de erro no centro. O alinhamento horizontal 

padrão é Geral. Selecione uma opção na caixa Vertical para alterar o alinhamento vertical do 

conteúdo da célula. Por padrão, o Microsoft Excel alinha texto verticalmente na parte inferior da 
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célula. A caixa Recuo, recua o conteúdo da célula a partir de qualquer borda, dependendo da 

opção escolhida em Horizontal e Vertical. Cada incremento na caixa Recuo equivale à largura de 

um caractere. 

 
 2) Controle de Texto: Selecione opções para ajustar a forma como você deseja que o texto 

apareça em uma célula. Quebrar texto automaticamente quebra o texto em várias linhas em uma 

célula. O número de quebras de linha depende da largura da coluna e do comprimento do 

conteúdo das células. Reduzir para caber diminui o tamanho aparente dos caracteres para que 

todos os dados em uma célula selecionada caibam na coluna. O tamanho dos caracteres será 

ajustado automaticamente se você alterar a largura da coluna. O tamanho de fonte aplicado não é 

alterado. Mesclar células combina duas ou mais células selecionadas em uma única célula. A 

referência de célula para uma célula mesclada é a célula superior esquerda no intervalo 

selecionado original. 

 
 3) Da direita para a esquerda: Selecione uma opção na caixa Direção do texto para 

especificar a leitura e o alinhamento. As opções são Contexto, da esquerda para a direita e da 

direita para a esquerda. 

 
 4) Orientação: Selecione uma opção em Orientação para alterar a orientação do texto nas 

células selecionadas. As opções de rotação poderão não estar disponíveis se outras opções de 

alinhamento estiverem selecionadas. 

Guia Fonte 

 Através desta guia você poderá escolher um modelo de fonte diferente, aplicar um estilo, 

modificar tamanho, determinar um modelo de sublinhado, alterar a cor da fonte e ainda aplicar 

um dos três efeitos. Embora as opções desta guia não sejam tão completas quanto à formatação 

de fonte no Word, são suficientes para modificar a aparência do conteúdo nas células. 
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Guia Borda 

 As linhas de grade que dividem as células na planilha só são visualizadas na tela do 

computador. Se imprimir a planilha do jeito que está, nenhuma linha de separação de células seria 

impressa. 

 Para determinar e personalizar contornos para uma ou mais células da planilha, use as 

opções desta guia. 
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1) Predefinições: Selecione opções de borda em Predefinições para aplicar ou remover 

bordas nas células selecionadas. As opções são Contorno, que adiciona uma borda apenas ao 

redor da borda externa do intervalo de células selecionadas, usando o estilo de linha selecionado 

na caixa Estilo; Interna, que inclui uma borda apenas ao redor da grade interna do intervalo de 

células selecionadas, usando o estilo de linha selecionado; e Nenhuma, que remove todas as 

bordas das células selecionadas. 

 2) Borda: Clique em um estilo de linha na caixa Estilo e clique nos botões desta seção para 

aplicar bordas personalizadas às células selecionadas. Você também pode clicar em áreas da caixa 

de texto para adicionar ou remover bordas. 

 3) Linha: Selecione uma opção em Estilo para especificar o tamanho e o estilo de linha para 

uma borda. Se você desejar alterar um estilo de linha em uma borda já existente, selecione a 

opção de estilo de linha desejada e clique na área da borda no modelo Borda onde você deseja 

que o novo estilo de linha apareça. 

 4) Cor: Selecione uma cor na lista para alterar a cor da borda selecionada. 
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Guia Preenchimento 

 Selecione uma cor de plano de fundo na caixa Cor e um padrão na caixa Preenchimento 

para formatar a seleção com padrões de cores. É importante que o preenchimento escolhido para 

a célula esteja de acordo com a cor escolhida para a fonte. Por exemplo, se você aplica uma cor de 

texto azul escuro, deve escolher um tom de preenchimento claro que não atrapalhe a visualização 

do texto. Da mesma forma se escolhe uma fonte clara, deve aplicar um preenchimento escuro. 
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Guia Proteção 

 

 

Bloqueadas: Evita que as células selecionadas sejam alteradas, movidas, redimensionadas 

ou excluídas. 

 

Ocultas: Oculta uma fórmula em uma célula para que ela não apareça na barra de fórmulas 

quando a célula for selecionada. 

 
Bloquear células ou ocultar fórmulas não tem efeito algum a menos que a planilha esteja 

protegida. Para proteger uma planilha, aponte para Proteger no menu Ferramentas, clique em 

Proteger planilha. O uso de senha é opcional. 
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CAPITULO III 

ATALHOS E FACILIDADES 

Shift+Espaço - Selecionar linha: 

 

  

Ctrl+Espaço - Selecionar coluna: 

 

 Para os dois casos acima, caso pressiona-se após a seleção CTRL+SHIFT+Menos (-), exclui-se 

uma linha ou coluna. 

 Ctrl+T - Seleciona tabela ativa. Se pressionado mais uma vez, seleciona toda Planilha. 

 Pressionando-se uma vez: 
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Pressionando-se novamente: 

 
 

 Note que, dependendo da estrutura da sua tabela, pode ser que você tenha que pressionar 

a combinação até três vezes para selecionar todo intervalo da Planilha. 

 Ctrl+Home - vai até a célula A1 da Planilha (ou a primeira célula abaixo de um Painel 
Congelado) 

 Ctrl+Seta Direcional- Equivalente à End, Seta Direcional - vai até o fim de um intervalo no 
sentido pressionado. 

 Exemplo: pressionando-se Ctrl+Seta para baixo na situação abaixo: 



Curso de Excel – Ariolino Neto Capitulo  III 

 

32 

 

Chega-se a: 

 

 Nota: você pode, enquanto pressiona o Ctrl, pressionar também o Shift para que se faça a 

seleção de células. Logo, para o exemplo anterior: 
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Ctrl+Enter - preenche todas as células selecionadas com a mesma fórmula/valor. 

Exemplo: tem-se a situação abaixo: 

 

 Se o usuário pressionar F2 (para entrar em modo de exibição e, em seguida, Ctrl+Enter, a 

fórmula da célula ativa (que é a C4) será copiada e colada para todo o intervalo selecionado, 

respeitando as referências absolutas e relativas: 
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 Nesse último exemplo, perceba que o intervalo C4:C13 está selecionado. Como 

normalmente eu seleciono um intervalo como esse? 

Suponha que eu acabei de preencher a célula C4 com a fórmula desejada: 

 

 Em seguida, pressiono Ctrl+C para copiar a fórmula que quero replicar lista abaixo. Então, 

seta para a esquerda e em seguidaCtrl+Shift+Seta para baixo: 
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  Então, pressiono o Shift+Seta, Tab e Shift+Seta para direta para transladar a seleção em 

uma coluna: 

 

 Finalmente, pressiona-se Ctrl+V 

 

CTRL+SHIFT+Mais (+) Exibe a caixa de diálogo Inserir para inserir células em branco. 
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Ou CTRL+Mais (+) 

CTRL+Menos (-) 
Exibe a caixa de diálogo Excluir para excluir as células 
selecionadas. 

CTRL+F 
Exibe a caixa de diálogo Localizar e Substituir com a 
guia Localizar selecionada. 

CTRL+V 

Insere o conteúdo da Área de Transferência no ponto de 
inserção e substitui qualquer seleção. Disponível somente 
depois de ter recortado ou copiado um objeto, texto ou 
conteúdo de célula. 
CTRL+ALT+V exibe a caixa de diálogo Colar Especial, disponível 
somente depois que você recortar ou copiar um objeto, textos 
ou conteúdo de célula em uma planilha ou em outro programa. 

PAGE DOWN 

Move uma tela para baixo na planilha. 
ALT+PAGE DOWN move uma tela para a direita na planilha. 
CTRL+PAGE DOWN move para a próxima planilha na pasta de 
trabalho. 

PAGE UP 

Move uma tela para cima na planilha. 
ALT+PAGE UP move uma tela para a esquerda na planilha. 
CTRL+PAGE UP move para a planilha anterior na pasta de 
trabalho. 

TAB 
Move uma célula para a direita em uma planilha. 
Move entre células desprotegidas em uma planilha protegida. 

ENTER 
Conclui uma entrada de célula da célula ou da Barra de Fórmulas 
e seleciona a célula abaixo (por padrão). 

F2 

Edita a célula ativa e posiciona o ponto de inserção no fim do 
conteúdo da célula. Ele também move o ponto de inserção para 
a Barra de Fórmulas para edição em uma célula desativada. 
SHIFT+F2 adiciona ou edita um comentário de célula. 
CTRL+F2 exibe a janela Visualizar Impressão. 
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CAPITULO IV 

FÓRMULAS 

Operações básicas de ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO e 

DIVISÃO 

Podemos realizar todo tipo de cálculo através dos operadores aritméticos, tais como Adição 

(+), Subtração (-), Multiplicação (*), Divisão (/), Potenciação (^), e outros. Para tais operações 

entre células, depois de introduzirmos os valores, basta que façamos referência ao nome da célula 

que o valor acompanhará sempre que está for referida. Vejamos um exemplo: 

 

 

 

 

 

Copiar Fórmula para células adjacentes 

 Copiar uma fórmula para células vizinhas representa ganho de tempo ao trabalhar com 

planilhas. Imagine, por exemplo, uma planilha que contém um maior volume de informações, 

onde necessita apenas de uma fórmula, mas que deveria ser repetida para cada linha ou coluna 

diferente. Seria uma grande perda de tempo e esforço para digitar cada fórmula. 

ATENÇÃO! 

Para que o Excel 

reconheça uma função é 

necessário por o sinal de 

igual (=) antes de qualquer 

comando. 
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 Para isso existe a alça de preenchimento. Ela fica na parte inferior direita da caixa de 

seleção de uma célula, no formato de um pequeno quadrado preto. 

 

 
 
 Sua manipulação permite copiar rapidamente conteúdo de uma célula para outra, inclusive 

fórmulas. 

 Abaixo, temos uma planilha de exemplo onde o objetivo é fazer a média dos nutrientes de 

cada alimento. A estrutura da fórmula está na Barra de Fórmulas. 

 

 

 
 
Para obter os resultados dos demais ingredientes, sem precisar criar a mesma fórmula para 

cada um deles, faríamos o seguinte: 



Curso de Excel – Ariolino Neto Capitulo  IV 

 

39 

• Deixar a seleção na célula que contém a fórmula a ser copiada. 

• Posicionar o ponteiro do mouse na alça de preenchimento, de forma que o ponteiro 

assumisse a aparência de uma pequena cruz preta. 

• Clicar, segurar e arrastar para as células adjacentes, no caso, direcionando baixo, até a 

linha do último ingrediente. 

 

 Ao soltar o mouse, teríamos todos os resultados calculados automaticamente. 

 

 
 
 Note que não apenas a fórmula foi copiada como teve seus resultados automaticamente 

atualizados. Isso porque, ao copiar uma fórmula que contém referências relativas, o Excel atualiza 

essas referências de acordo com os dados existentes em cada linha e coluna, e assim chegando a 

diferentes resultados. 

 Ao posicionar a seleção numa outra célula de resultado e observar a Barra de Fórmulas, 

veríamos as referências dessa fórmula diferentes da fórmula original que foi copiada. 
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Referências no Excel 

 

 Ao Copiar Fórmula, é possível perceber que as referências contidas nas fórmulas copiadas 

são automaticamente alteradas. Isso acontece porque, em fórmulas comuns, o Excel trabalha com 

Referências Relativas. 

 Existe uma maneira de criar uma fórmula com Referência Absoluta ou mista (uma parte 

relativa e outra absoluta). O uso do caractere $ (dólar) no início de uma referência, a torna 

absoluta. Como exemplo, temos a planilha que mostra as vendas de produtos diferentes no 

mesmo mês. A cada item vendeu uma quantidade. Logo abaixo, foi somado o total de vendas do 

mês. 

 

 O objetivo é determinar quanto cada produto representou em vendas no mês, 

percentualmente falando. A fórmula para obter o percentual seria dividir a quantidade individual 

vendida de cada produto, pelo total vendido do mês de setembro, e depois aplicar um formato de 

porcentagem na célula do resultado. O problema seria que, quando você cria referências relativas 
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nas células, ao copiar a fórmula para as demais, o resultado seria incorreto, tendo em vista que 

todas as referências das células seriam modificadas. 

 Nesse caso em específico seria preciso atribuir à célula do Total de vendas do mês uma 

propriedade que a tornasse uma referência “Absoluta”, de forma que, ao copiar a fórmula, a 

referência desta célula ficasse fixa. 

 

• Na célula do primeiro resultado, criaríamos a fórmula conforme exemplificado abaixo, ou 

seja, inserido o caractere dólar antes de cada parte que compõe a referência da célula 

que desejamos fixar. No caso, a célula B13. 

 

 

• Ao teclar ENTER, obteríamos o resultado em forma de número decimal. 

• Copiando a fórmula para as células adjacentes abaixo, teríamos o resultado: 

 

• Para finalizar, bastaria clicar no botão Estilo de Porcentagem, na guia Página Inicial, no 

grupo Número, para que os resultados fossem apresentados em formato percentual. 
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 Como apenas a célula do total de vendas foi fixada, a cópia da fórmula atualizou somente 

as referências relativas, que correspondiam às células com vendas de cada produto. 

 Posicionando o mouse em qualquer outra célula de resultado, veríamos na Barra de 

Fórmulas a fórmula apenas com a referência relativa modificada. 

 

 

 Na tabela abaixo, temos os exemplos possíveis de combinações de referência: 

 

 

Referência Relativa 

 
 Utilizar o MS EXCEL como uma calculadora não é grande coisa. O interessante é explorar os 

recursos da planilha eletrônica, e uma das maneiras é utilizar referências relativas para a 

construção de fórmulas, observe: 
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 Na planilha anterior a célula D2 contém a fórmula =(10+8)/2, quando copiadas para as 

células D3, D4, D5 e D6, seu valor continuou inalterável, pois em todas as células aparece a 

fórmula =(10+8)/2. 

 Quando se trabalha com referência relativa, não se usa os valores das células e sim seus 

endereços, a vantagem é que, ao se copiar a fórmula para outras células, relativamente elas terão 

seus endereços incrementados ou decrementados relativamente de acordo com o passo. 

 

 

 Quando se copiou a célula D2 que contém a fórmula =(B2+C2)/2 para a linha de baixo, a 

célula D3 passou a conter a fórmula incrementada em uma linha, tornando-se =(B3+C3)/2, 

exibindo a média correta para o registro correspondente ao Renato. 
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• Quando copiamos uma fórmula para a direita, incrementamos os endereços relativos 

coluna a coluna; 

• Quando copiamos a célula para a esquerda, decrementamos os endereços relativos 

coluna a coluna; 

• Quando copiamos a célula para baixo, incrementamos os endereços relativos linha a 

linha. 

• Quando copiamos a célula para cima, decrementamos os endereços relativos linha a 

linha. 

 

Referência Absoluta 

 Em algumas situações ao criar uma fórmula, temos um endereço que não pode ser 

alterado. Observe a planilha de despesas: 

 

 

 Quando a fórmula da célula C6 for copiada para as células C7 e C8, os valores não vão estar 

corretos. 

 

 

 Quando copiamos as células de C6 para C8, a cópia incrementa duas linhas na fórmula, 

passando a conter =B8*B5 Note que a célula B3 contida na fórmula =B6*B3 da célula C6 não pode 

ser incrementada, pois o valor do U$ está fixo na célula B3. 

 O uso do “ $ “ congela/fixa um endereço. Neste caso, aplicando o “$” na frente do 3 de B3 

a fórmula vai fixar a linha quando copiada, informando os valores corretos dos produtos em R$. 
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$ na frente da linha: (fixando a linha) 

 

$ na frente da coluna: (fixando a coluna) 

 

 

$ na frente da coluna e da linha: (referência absoluta = linha e coluna fixada) 
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Mover uma Fórmula 

Quando você move uma fórmula, as referências de célula dentro da fórmula não são 

alteradas. 

Copiar uma Fórmula 

• Quando você copia uma fórmula, as referências de célula dentro da fórmula são 

alteradas, com exceção das referências absolutas existentes na fórmula. 

• Para copiar, deixe a seleção na célula que contém a fórmula. 

• Na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferência, clique no botão Copiar . 

• Posicione a seleção na células para as quais você deseja copiar. 

• Para copiar a fórmula e formatação existente, na guia Página Inicial, no grupo Área de 

Transferência, clique em Colar . 

• Para copiar somente a fórmula, na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferência, 

clique no triângulo que aparece abaixo do botão Colar e, em seguida, clique em 

Fórmulas. 

Erros 

Na tabela a seguir há a descrição dos sete tipos de erro que podem ser produzidos por um 

fórmula: 
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FUNÇÕES 

Conceito e Estrutura 

Funções são fórmulas predefinidas que efetuam cálculos usando valores específicos, 

denominados argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. As funções podem ser 

usadas para executar cálculos simples ou complexos. 

Assim como as fórmulas, as funções também possuem uma estrutura, conforme ilustrado 

abaixo: 
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A estrutura de uma função começa com um sinal de igual (=), seguido do nome da função, 

um parêntese de abertura, os argumentos da função separados por vírgulas e um parêntese de 

fechamento. 

NOME DA FUNÇÃO: Todas as funções que o Excel permite usar em suas células tem um 

nome exclusivo. Para obter uma lista das funções disponíveis, clique em uma célula e pressione 

SHIFT+F3. 

ARGUMENTOS: Os argumentos podem ser números, texto, valores lógicos, como 

VERDADEIRO ou FALSO, matrizes, valores de erro como #N/D ou referências de célula. O 

argumento que você atribuir deve produzir um valor válido para esse argumento. Os argumentos 

também podem ser constantes, fórmulas ou outras funções. 

Outro detalhe interessante numa função é a Dica de ferramenta Argumentos. Trata-se de 

uma dica de ferramenta com a sintaxe e argumentos que é automaticamente exibida à medida 

que você digita a função. Por exemplo, ao começar a digitar =SE( numa célula, você verá: 

 

Note que o EXCEL mostra a dica com a sintaxe completa da função e os argumentos que 

podem ser inseridos dentro dela. 

Embora sejam muito úteis, vale lembrar que as dicas de ferramenta são exibidas somente 

para funções internas. 

Fórmula Soma 

A fórmula irá somar todos os valores que se encontram no endereço A1 até o endereço A8. 

Os dois pontos indicam até, ou seja, some de A1 até A8. A fórmula será sempre a mesma, só 

mudará os devidos endereços dos valores que você deseja somar. 

Veja o outro exemplo: 

 

Neste exemplo estamos somando todos os valores do endereço A1 até o endereço D1. A 

fórmula seria digitada como no exemplo, e ao teclar enter o valor apareceria. No caso a resposta 

seria 60. 

Outra maneira de você somar é utilizando o Botão da Autosoma. Veja o exemplo: 
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Este é o botão da AutoSoma.  

Para trabalhar com o botão da Autosoma você deve fazer o seguinte: 

1. Selecionar os valores que desejar somar. 

2. Depois clique no Botão da Autosoma e ele mostrará o resultado. 

Veja mais um exemplo de Soma 

Agora você deseja somar todos os valores dispostos nesta planilha usando uma única 

fórmula, desta vez você terá que digitar a fórmula. 

 

Para fazer isto, só basta que você digite o endereço inicial (em destaque) e também o 

endereço final (em destaque). 

Desta forma, você está somando todos os valores numa única fórmula, é o que chamamos 

de Somar Matrizes. 

Acompanhe mais um exemplo de Soma. 

Desta vez você deseja somar números dispostos de maneira alternada, ou seja, em 

endereços diferentes. Veja o exemplo: 

 

Você desejar somar somente os valores de água, então, basta digitar o endereço de cada 

valor, ou seja, o endereço do primeiro valor + o endereço do 2º valor e assim sucessivamente. 

Lembre-se que sempre devo iniciar o cálculo usando o sinal de igualdade. 

Fórmula do Máximo 

Mostra o valor máximo de uma faixa de células. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a maior idade de crianças em uma tabela de 

dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo: 
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Onde: 

(A2:A5) – refere-se ao endereço dos valores onde você deseja ver qual é o maior valor. 

No caso a resposta seria 30. Faça como mostra o exemplo trocando apenas o endereço das 

células. 

Fórmula do Mínimo 

Mostra o valor mínimo de uma faixa de células. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual o peso de crianças em uma tabela de 

dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo: 

 

Fórmula da Média 

Calcula a média de uma faixa de valores. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade numa tabela de dados 

abaixo: 
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Fórmula SE 

A função lógica SE verifica uma condição que pode ser Verdadeira ou Falsa. Se a condição for 

verdadeira, a função retornará um valor; se for falsa, a função retornará outro valor. 

A função possui três argumentos: a condição a ser verificada (chamada de “teste_lógico”), o 

valor a ser retornado se a condição for verdadeira (“valor_se_verdadeiro”) e o valor a ser 

retornado se a condição for falsa (“valor_se_falso”), onde: 

Teste_lógico: É qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como VERDADEIRO ou 

FALSO. 

Valor_se_verdadeiro: É o valor fornecido se a condição verificada for VERDADEIRA. 

Se esse argumento for omitido na sintaxe, a função retorna VERDADEIRO. 

Valor_se_falso: É o valor fornecido se o teste_lógico for FALSO. Quando não especificado, a 

função retorna FALSO, caso a condição verificada tenha esse resultado. 

 
 

Vejamos um exemplo de aplicação da função SE: 

Imagine que, no caso da planilha a seguir que mostra os totais de vendas de cada mês de 

todos os vendedores, você precise determinar o tipo de prêmio que cada um receberá, de acordo 

com o total vendido no semestre. 

Por exemplo, os vendedores que venderam um total acima de 3.000 itens, receberia como 

PRÊMIO uma TV de 29 polegadas. Enquanto que aqueles que venderam abaixo deste valor, 

receberiam um aparelho de DVD. 

Observe como aplicar a função: 
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• Na célula onde deseja obter o resultado, digite o sinal de igualdade, o nome da função e 

abra o parêntese. 

• O primeiro passo da estrutura da função é inserir o teste lógico. No caso, seria especificar 

a condição para receber como prêmio a TV de 29". Esta condição é que a célula tenha 

um valor acima de 3.000. A célula que contém o total do vendedor é H5, e o teste seria 

H5>3000. 

 

 
 

• Em seguida, digite o ponto e vírgula ; para separar o argumento e insira o Valor se 

Verdadeiro. Ou seja, qual o dado que será retornado pela função caso a condição 

especificada seja verídica. No caso, se o total foi acima de 3000, o valor se verdadeiro é o 

prêmio TV 29 polegadas. 

• Como a informação trata-se de um texto, você deverá inserir o argumento entre aspas "" 

pois isso faz com que o Excel entenda que se trata de um texto, e não uma fórmula. 

 
• Digite novamente o ponto e vírgula para separar o próximo argumento, que será o Valor 

se Falso. No caso, se a célula do total não tem um valor maior que 3000, o prêmio seria 

um DVD Player. Lembre-se que essa informação deve ser inserida entre aspas. 

• Quando concluir, feche o parêntese e verifique a função. Confirme se estiver tudo OK. 

 
 
Depois de obter o resultado, copie a função da mesma maneira que copia fórmulas para 

células adjacentes. Observe que o Excel executa automaticamente o teste lógico em cada célula 

do total e retorna o valor de acordo com o resultado do teste: Verdadeiro ou Falso. 
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Fórmula da Condição SE e E 

Agora você tem uma planilha onde tem a idade e altura de seus alunos. Haverá uma 

competição e somente aqueles que tem Idade Maior que 15 e Altura maior ou igual que 1,70 

participaram da competição. Neste caso você utilizará a condição SE e a condição E. 

Porque? 

Respondo: É simples, porque para o aluno participar ele dever possuir a idade maior que15 e 

altura maior ou igual 1,70. As duas condições devem ser verdadeiras, caso uma seja falsa, ele não 

participará. Entendeu menino(a)!. Veja o exemplo: 

 

Onde: 

B2 – refere-se ao endereço da idade 

>15 – refere-se a condição, ou seja, se a idade for maior que 15 

C2 – refere-se ao endereço da altura 

>=1,70 – refere-se a condição, ou seja, se a altura for maior ou igual a 1,70 

“Competirá” – resposta se as duas condições forem verdadeiras. 

“Não Competirá”- resposta se caso as duas respostas não forem verdadeiras. 

Siga a sintaxe abaixo para os outros exemplos, substituindo apenas os endereços, as 

condições e as respostas, o resto deve ser seguido como está! 
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Fórmula da Condição SE e OU 

Neste exemplo basta que uma condição seja verdadeira para que o aluno participe da 

condição. 

Veja o exemplo: 

 

FÓRMULA DO CONT.SE 

Agora você possui uma planilha onde tem o nome dos alunos e as suas médias. E você 

desejasse agora saber quantos alunos tiraram médias maior e igual a 9. Veja o exemplo: 

 

Onde: 

(B2:B5) – refere-se ao endereço das células onde você desejar contar. 

; utiliza-se como parte da sintaxe para separar 

“>=9” – refere-se a condição, ou seja, esta fórmula só irá contar as células que contêm 

valores maiores ou igual a 9. 

Siga a sintaxe, substituindo apenas os endereços e a condição para contar. 

Depois das aspas você digita a condição. Pode ser também texto, independente de texto ou 

valor, deve-se colocar entre as aspas. 

Exemplo: 

=CONT.SE(C2:C5;”APROVADO”) 

Neste exemplo ele contará apenas as células que contêm a palavra Aprovado. 

Fórmula do CONT.SES 

Aplica critérios a células em vários intervalos e conta o número de vezes que todos os 

critérios são atendidos. 
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exemplo: 

] 

Temos 04 alunos e queremos saber quantos Ultrapassaram o número de faltas permitido e 

Apresentaram o trabalho e Foram aprovados, ou seja, quantos alunos atendem os três critérios. 

Na célula B7 você vai digitar: =CONT.SES(B2:B5;”=Sim”;C2:C5;”=Sim”;D2:D5;”=Sim”) 

E o resultado é: 

 

Apenas a Bruna atendeu os três requisitos. 

Fórmula do CONTAR.VAZIO 

Contar as células que estão vazias. 

Exemplo: 

Você gostaria de saber quantos alunos estão sem a média 
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Onde: 

=CONTAR.VAZIO – é o nome da fórmula 

(B2:B7) – refere-se ao endereço das células 

Fórmula do SOMASE 

Soma um intervalo de células mediante a condição estabelecida 

Exemplo: 

Você gostaria de soma as faturas que foram pagas. 

Então você tem uma planilha onde na coluna A você coloca o nome do cliente, na coluna B o 

valor da fatura e na coluna C, a situação se foi paga ou não. 

Você gostaria de somar somente as faturas que estivessem pagas, assim você saberia o 

quanto já recebeu. Logo a fórmula seria a seguinte: 

 

Onde: 

=SOMASE- é o nome da fórmula 

(C2:C7 – refere-se ao endereço inicial e final de células onde você digita a palavra 

PG,especificando se está paga ou não. 

“PG” – é o critério para somar, ou seja, só somará se neste intervalo de células de C2 atéC7, 

conter alguma palavra PG. O critério deverá sempre ser colocado entre aspas. 

B2:B7 – refere-se ao intervalo de células onde será somado, mediante a condição, ou seja, 

ele somará somente aqueles valores que na coluna C você digitou PG. 

Fórmula do SOMASES 

Permite realizar o antigo SOMASE utilizando mais de um critério 

exemplo: 
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Queremos saber o valor de um Casa, Usado, no Rio de Janeiro. Na célula D14 você digitará a 

seguinte fórmula: 

=SOMASES(D2:D11;A2:A11;A14;B2:B11;B14;C2:C11;C14) onde: 

D2:D11 (intervalo_soma) 

A2:A11 (intervalor_critério_1) 

A14 (critério_1) 

B2:B11 (intervalo_critério_2) 

B14 (critério_2) 

C2:C11 (intervalo_critério_3) 

C14 (critério_3) 

Como resultado você terá o seguinte: 

 

 

Com a fórmula pronta, basta você alterar os critérios e obter outros valores. 
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Fórmula do PROCV 

 

Procura um determinado valor numa Tabela Matriz. 

Suponhamos que você tivesse uma planilha onde controla-se a entrada e a saída de clientes 

do seu hotel. Nela você deseja colocar o Nome, Entrada, Saída, Classe e o Valor da Classe. Você 

deseja que ao digitar o nome da Classe, automaticamente apareça o valor da Classe. 

Na verdade você terá que criar 2(duas) planilhas: 

A 1ª Primeira planilha chamaremos de Matriz Tabela, porque nela você colocará o nome das 

Classe e o seu Valor 

A 2ª Segunda planilha você controlará a entrada e a saída do cliente. 

Veja o Exemplo: 

 

Onde: 

=PROCV – é o nome da fórmula 

(B9 – refere-se ao endereço do valor procurado, ou seja, o tipo da classe que você 

digitou$A$2:$B$6 – refere-se ao endereço absoluto da Matriz – Tabela, ou seja, o endereço da 

tabela onde contem os dados que você procura, no caso, o valor das classes. O endereço da tabela 

matriz sempre deve ser absoluto, para que permaneça para as demais células (ou seja os clientes). 

2 – refere-se ao número do índice de coluna, ou seja, o número da coluna onde está os 

dados que você deseja que apareça, no caso, o valor da classe. 

Observação: 

Os dados da Tabela Matriz devem está em ordem crescente. 

Para fazer isso, selecione os dados e clique no botão abaixo para ordenar os dados. 
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Fórmula do SOMAQUAD 

Retorna a soma dos quadrados dos argumentos. 

SOMAQUAD(núm1;núm2; ...) 

 

Núm1, núm2,...  são argumentos de 1 a 30 para os quais se deseja a soma dos quadrados. 

Você pode também usar uma única matriz ou referência a uma matriz em vez dos argumentos 

separados por vírgulas. 

Exemplo 

1. Deseja-se saber qual a Soma do Quadrado Total das seguintes observações: 

 

 

 

2. Digite a formula de SOMAQUAD e selecione o(s) intervalo que deseja saber a soma do 

quadrado. 
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Fórmula do SOMARPRODUTO 

Multiplica os componentes correspondentes nas matrizes fornecidas e retorna a soma 

destes produtos. 

SOMARPRODUTO(matriz1;matriz2;matriz3; ...) 

Matriz1, matriz2, matriz3,...  são matrizes de 2 a 30 cujos componentes se deseja multiplicar 

e depois somar. 

Comentários 

Os argumentos da matriz devem ter a mesma dimensão. Se não tiverem, SOMARPRODUTO 

fornecerá o valor de erro #VALOR!. 

SOMARPRODUTO trata as entradas da matriz não-numéricas como se fossem zeros. 

Exemplo 

Precisamos saber o cálculo resultante de quanto gastaríamos em nossa pequena lista de 

compras. 

 

 

 

Imagino que alguns de vocês usariam a famosa fórmula de supermercado: (2 * 11,95) + (3 * 

3,69) + (14,98) + (2 * 3,99)… 

A função SOMARPRODUTO, que permitirá que você possa obter a soma dos produtos de 

duas ou mais matrizes. No nosso exemplo poderemos ter uma solução muito mais prática e 

rápida, simplesmente usando a seguinte fórmula: 

=SOMARPRODUTO(C3:C11;D3:D11) 

Obs. 
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O exemplo anterior retorna o mesmo resultado que a fórmula SOMA(A2:B4*C2:D4) inserida 

como uma matriz. Usar matrizes oferece uma solução mais geral para fazer operações 

semelhantes a SOMARPRODUTO. Por exemplo, você pode calcular a soma dos quadrados dos 

elementos em A2:B4 usando a fórmula SOMA(A1:B4^2) e pressionando CTRL+SHIFT+ENTER. 

Fórmula do ARRED 

Esta Função arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos, em que 

você poderá determinar uma Precisão Numérica de “nº” de casas decimais. 

 

=ARRED(célula variavel;casas decimais) 

Célula variável - é o número que você deseja arredondar ou a célula onde está o numero 

Casas decimais - especifica a quantidade de casas decimais depois da virgula. 

=arred(A1;1) 

• Na célula variável ou A1 existe um valor igual a 10,999 

• Na casas decimais 1 

• Isso indica que será arredondado para 11 

Exemplos 

=ARRED(3,35;1) = 3,4 usado 1 casa decimal 

=ARRED(3,349;1) = 3,3 usado 1 casa decimal 

=ARRED(-3,475;2) = 3,48 usado 2 casas decimais 

=ARRED(22,3; -1) = 21 usado -1 casa decimal 

no exemplo acima foi usado o valor ao qual seria acrescentada a casa decimal mas poderia 

usar a célula no lugar do valor ficando assim mais pratico. 

Fórmula da RAIZ 

Retorna uma raiz quadrada positiva. 

=RAIZ(núm) 

Núm é o número do qual você deseja obter a raiz quadrada. 

Comentários 

Se núm for negativo, RAIZ retornará o valor de erro #NÚM!. 

Exemplo 
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Fórmula da POTÊNCIA 

Fornece o resultado de um número elevado a uma potência. 

=POTÊNCIA(núm, potência) 

A sintaxe da função POTÊNCIA tem os seguintes argumentos: 

Núm Obrigatório. O número base. Pode ser qualquer número real. 

Potência Obrigatório. O expoente para o qual a base é elevada. 

Comentário 

O operador "^" pode substituir POTÊNCIA para indicar a potência pela qual o número base 

deve ser elevado, tal como em 5^2. 

Exemplo 

 

 

Fórmula do QUOCIENTE 

Retorna a parte inteira de uma divisão. Use esta função para descartar o resto de uma 

divisão. 

=QUOCIENTE(numerador;denominador) 

Numerador -é o dividendo. 

Denominador -é o divisor. 

Obs. 
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Se um dos argumentos não for numérico, QUOCIENTE retornará o valor de erro #VALOR!. 

Exemplo 

 

Fórmula da MED 

 

Retorna a mediana dos números indicados. A mediana é o número no centro de um 

conjunto de números. 

=MED(núm1;núm2;...) 

Comentários 

Se houver uma quantidade par de números no conjunto, MED calculará a média dos dois 

números do meio. Consulte a segunda fórmula no exemplo. 

Observação A função MED avalia a tendência central, que é a localização central de um 

grupo de números em uma distribuição estatística. As três medidas mais comuns de tendência 

central são: 

Média é aritmética e calculada pelo acréscimo de um grupo de números e então pela divisão 

da contagem de tais números. Por exemplo, a média de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 30 dividida por 6, que é 

5.  

Mediana é o número no centro de um grupo de números; isto é, metade dos números 

possui valores que são maiores do que a mediana e a outra metade possui valores menores. Por 

exemplo, a mediana de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 4. 

Modo é o número que ocorre com mais freqüência em um grupo de números. Por exemplo, 

o modo de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 3. 

Para uma distribuição simétrica de um grupo de números, estas três medidas de tendência 

central são as mesmas. Para uma distribuição enviesada de um grupo de números, elas podem ser 

diferentes. 
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Exemplo 

 

Fórmula da DESVPAD 

Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. O desvio padrão é uma medida do grau de 

dispersão dos valores em relação ao valor médio (a média). 

=DESVPAD(núm1;núm2;...) 

Núm1;núm2;...   são de 1 a 255 argumentos numéricos correspondentes a uma amostra de 

população. Você também pode usar uma única matriz ou uma referência a uma matriz em vez de 

argumentos separados por ponto-e-vírgula. 

Comentários 

DESVPAD considera que seus argumentos são uma amostra da população. Se seus dados 

representarem a população toda, você deverá calcular o desvio padrão usando DESVPADP.  

O desvio padrão é calculado usando o método "n-1".  

Se você deseja incluir valores lógicos e representações de texto dos números em uma 

referência como parte do cálculo, utilize a função DESVPAD. 

DESVPAD usa a seguinte fórmula:  

 

onde x é média de amostra MÉDIA(núm1,núm2,…) e n é o tamanho da amostra. 

Exemplo 

Suponha que 10 ferramentas feitas na mesma máquina durante a produção são coletadas 

como uma amostra aleatória e avaliadas em termos de resistência à ruptura. 
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Auditoria de Fórmulas 

Auditoria consiste em um exame cuidadoso, sistemático e independente, cujo objetivo seja 

averiguar se as atividades desenvolvidas estão em conformidade com as regras. 

A Auditoria de Fórmulas do EXCEL ajuda a rastrear problemas em suas planilhas. Por 

exemplo, o valor que você vê em uma célula pode ser o resultado de uma fórmula, ou pode ser 

usado por uma fórmula que produz um resultado incorreto. Os comandos de auditoria exibem 

graficamente, ou rastreiam, as relações entre células e fórmulas usando setas rastreadoras. Estas 

setas apontam o relacionamento entre a célula selecionada e as células relacionadas a ela. 

 

 
 

Rastrear Precedentes 

Este comando desenha setas rastreadoras nas células que fornecem valores diretamente 

para a fórmula na célula ativa. Ou seja, se a célula selecionada contém uma fórmula, você pode 

localizar todas as células que fornecem dados para ela, conhecidas como precedentes. 
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• Para rastrear precedentes, deixe a seleção na célula que contém o resultado da fórmula. 

• Na guia Fórmulas, no grupo Auditoria de Fórmulas e clique em Rastrear Precedentes . 

Você verá a planilha com a aparência a seguir: 

 
 

Para rastrear as células que fornecem valores indiretamente para a fórmula na célula ativa, 

clique novamente em Rastrear Precedentes. 

Rastrear Dependentes 

Este comando desenha uma seta rastreadora para a célula ativa a partir das fórmulas que 

dependem do valor na célula ativa. 

• Para rastrear dependentes, posicione a seleção na célula de partida e escolha Rastrear 

Dependentes no grupo Auditoria de 

Fórmulas da guia Fórmulas. 

 
 

Pra adicionar outros níveis de dependentes indiretos, clique de novo em Rastrear 

Dependentes. 

Vincular Células Entre Planilhas 

Este processo é utilizado para vincular (criar um vinculo) entre células de várias planilhas. O 

processo é simples. Na célula de destino (onde você quer ter os dados vinculados) digite = (igual). 

 
 

Agora com o mouse clique na plan onde se localiza os dados (em nosso exemplo na Plan2) 

 

É criado um link (=Plan2!A2). Quando a célula A2 em Plan2 for alterada, automaticamente a 

planilha vinculada é alterada. Isso é muito útil para planilhas que utilizam muitos índices.
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CAPÍTULO V 

ORGANIZANDO DADOS 

CLASSIFICAÇÃO  

Essa ferramenta é utilizada para realizar a classificação em ordem crescente ou decrescente 

dos dados. Além disso, pode ser feita a classificação de uma tabela onde é selecionado qual coluna 

será classificada enquanto as outras o acompanham. 

Exemplo: 

Digamos que temos uma tabela em que seu cabeçalho possuem os títulos ANIMAL; PESO; 

CLASSIFICAÇÃO; BLOCO e TRAT. 

Sabendo disso, eu desejo classifica-la pelo PESO e que as outras colunas acompanhe os 

dados de PESO, 
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- Então inicialmente seleciono minha tabela, vou em classificar no canto direito da tela e 

seleciono em Personalizar classificação 

 

 
 

 

- Ao abrir a janela, seleciono Meus dados contêm cabeçalho, depois em Classificar por: 

seleciono PESO na Barra Ordem Seleciono De A a Z e clico em OK. Pronto minha tabela agora esta 

de forma crescente de acordo com o peso enquanto todas as outras colunas estarão na ordem da 

coluna peso. 
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FILTRAGEM 

Esse é o meio mais rápido de selecionar apenas os itens que você deseja exibir em uma lista. 

• Para aplicar o AutoFiltro, não precisa selecionar. Basta deixar a seleção em qualquer 

célula da planilha, clicar na guia Dados, escolher o botão Filtro . 

• F Automaticamente o EXCEL identifica as linhas de cabeçalho das colunas e aplica o 

AutoFiltro nestas células. Isso fica evidente pelas setas pretas apontando para baixo, que 

surgem imediatamente nas células que contém os rótulos das colunas. 

 

• A partir daí você pode controlar a exibição dos itens de cada coluna acessando as opções 

referentes a ela através da seta. Como por exemplo, exibir somente as quantidades 

vendidas de um vendedor. 

 

Outras opções de filtragem estão disponíveis, como exibir os 10 primeiros registros, ou até 

Personalizar, para especificar uma condição digitada por você.  

• Para voltar a exibir todos os registros, deve clicar no seletor que está na cor azul (isso 

indica que você mudou o controle de exibição daquela coluna) e selecionar a opção 

Selecionar Tudo. Isso deve ser feito em todas as colunas onde foi aplicado o filtro. 

Remover AutoFiltro 
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• Para remover o AutoFiltro na planilha (apenas os seletores, não apaga nenhum registro), 

vá a guia Dados e desative a opção Filtro. 

 

VALIDAÇÃO DE DADOS 

A Validação de Dados permite que você determine condições para restringir os dados a 

serem digitados numa ou mais células. Dessa forma, tornando sempre válidas as informações 

numa planilha. 

O usuário pode restringir dados a um determinado tipo, como números inteiros, números 

decimais ou texto, e definir limites para as entradas válidas. 

Por exemplo, imagine que na planilha de vendas, nas células onde seriam inseridas as 

quantidades vendidas, você quisesse bloquear a entrada de números "quebrados" (com casas 

decimais), permitindo somente a entrada de números inteiros. Observe: 

• O primeiro passo é selecionar as células onde deseja aplicar uma determinada restrição. 

• Em seguida, clique na Guia Dados e escolha Validação de Dados. Será aberta uma caixa 

de diálogo com três guias. 

 

Guia Configurações 

 

Permitir: Clique em uma opção de validação de dados na caixa Permitir para aplicar 

restrições à entrada de dados nas células selecionadas na planilha. Clique na opção 
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Personalizar para inserir uma fórmula, usar uma expressão ou fazer referência a um cálculo 

em outra célula para determinar entradas válidas. 

Dados: Clique no operador de comparação que você deseja usar. Os operadores disponíveis 

dependem do tipo de dados escolhido na caixa Permitir. 

De acordo com as opções escolhidas, itens adicionais diferentes serão exibidos na guia. 

 

Guia Mensagem de Entrada 

 

A mensagem exibe a informação especificada no momento da entrada de dados. Seu 

objetivo é dar uma orientação a quem está operando a planilha, informando-o sobre os critérios 

existentes. 

 

Guia Alerta de Erro 

 

Um aviso personalizado que será exibido quando alguém digitar dados que não atendam aos 

critérios que você estabeleceu. Você poderá optar por apenas exibir o aviso, ou até bloquear 

totalmente a entrada dos dados impróprios. 
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Você poderá ver a Mensagem de Alerta sendo exibida a qualquer momento que posicionar 

seleção sobre qualquer uma das células onde foram aplicados os critérios. 

 

 

O alerta de erro, por sua vez, será mostrado quando alguém tentar inserir um dado que não 

se adéqua a condição. 
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RECURSOS AVANÇADOS 

Proteção de Planilhas 

A guia proteção nos traz uma novidade no EXCEL, é a possibilidade de protegermos toda ou 

parte de uma planilha de, por exemplo, alterações em seus dados. Vejamos então como proceder: 

• Selecione um conjunto de células; 

• Clique com o botão direito e escolha a opção: Formatar células; 

• Na janela que aparecer vá à guia Proteção; 

• Desmarque a opção Bloqueadas, assim estas células estarão livres do bloqueio que 

aplicaremos a seguir; 

• Clique em OK; 

• Selecione a guia Revisão; 

• Clique no botão Proteger Planilha do grupo Alterações; 
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• Na janela que aparecer coloque uma Senha (não vá esquecê-la hein) e, logo abaixo, 

marque ou não as opções que você deseja liberar para outros usuários. Geralmente 

deixamos marcadas somente as duas primeiras opções. Veja a figura abaixo: 

• Pronto, clique em OK, redigite sua senha e OK de novo. Beleza! Sua planilha já está 

protegida. Para desprotegê-la, clique na guia Revisão, no botão Desbloquear planilha e, 

na janela que aparecer, digite a senha, clique em OK. 

 
 

RECURSOS ADICIONAIS 

COMENTÁRIOS 

Um comentário é uma anotação que você anexa a uma célula, separado do restante do 

conteúdo da célula. Os comentários são úteis como lembretes para você mesmo, como anotar 

como funciona uma fórmula, ou para fornecer observações a outros usuários. 

 

Os comentários são identificados pelo nome do usuário para que você possa saber quem 

inseriu cada um deles em uma pasta de trabalho compartilhada para diversos usuários. 

Para adicionar um comentário numa Célula: 

• Clique na célula sobre a qual você deseja comentar. 

• Na guia Revisão, clique em Novo Comentário. 

• Na caixa, digite o texto do comentário. 
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• Se você não desejar que seja mostrado o nome do usuário no comentário, selecione e 

exclua este nome. 

• Ao terminar de digitar o texto, clique fora da caixa de comentário. 

EXIBINDO OS COMENTÁRIOS 

As células com comentários têm triângulos indicadores no canto superior direito. Se você 

posicionar o ponteiro sobre uma célula com um indicador, seu comentário será exibido. 

 

EDITANDO UM COMENTÁRIO 

Para editar o texto de um comentário, posicione a seleção na célula que o contém e escolha 

na guia Revisão, o botão Editar Comentário. O comentário entra em modo de edição. 

 

REMOVER COMENTÁRIO 

Para remover o comentário de uma célula inteiramente (não confunda com apagar o texto 

da caixa de comentário), posicione-se na célula onde ele está. Então, escolha na guia Revisão, o 

botão Excluir. 

FORMATAÇÃO CONDICIONAL 

Este recurso do Excel aplica formatos a células selecionadas que atendem a critérios 

específicos baseados em valores ou fórmulas que você especificar. Os formatos condicionais 

continuam aplicados à célula até que o usuário os remova, mesmo que nenhuma das condições 

seja atendida e os formatos das células especificadas não sejam exibidos. 
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Imagine que, para a planilha anterior, você quisesse destacar em vermelho os produtos que 

venderam quantidades abaixo do valor mínimo, que seriam 350 unidades. E ainda destacar de azul 

os que superaram as metas, ultrapassando 900 unidades. Observe: 

 

• Selecione a faixa de células que terão os valores analisados, a fim de obter uma 

formatação por condições. No caso, a faixa de células com as quantidades vendidas de 

todos os produtos. 

• Depois, na guia Página Inicial, no grupo Estilo, selecionar a opção Formatação 

Condicional. 

• Para determinar o critério para as células com valor menor do que 350, escolha a opção 

Realçar Regras das Células e a seguir a opção É Menor do que... . 

 

 

 

 

• Após definir a primeira condição, clique na opção Formato Personalizado, e determine na 
caixa de diálogo como as células que obedecerem ao critério deverão ser formatadas. No 
nosso exemplo, apenas a cor modificada para Vermelho. 
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• Para inserir mais uma condição de teste na faixa de células selecionada, clique no botão 
Formatação Condicional novamente, e determine o próximo critério. No caso, células 
com valor maior do que 900, escolhendo a opção É Maior do que. 
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• Não se esqueça de determinar a formatação clicando na opção Formato Personalizado. 
No nosso exemplo, a formatação a ser aplicada às células que atendessem o critério seria 
cor de fonte Azul.  

• Caso deseje remover alguma condição, clique no botão Excluir da mesma. Após a 
confirmação, visualize o resultado na planilha e observe que o Excel executa a análise 
dos dados e formata da forma específica o que atender os critérios estabelecidos. O que 
não se encaixa em nenhuma condição, permanece inalterado.  
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CAPITULO VI 

GRÁFICOS NO EXCEL 

Conceitos e Tipos 

Lidar com números e estatísticas não é fácil. Reunir esses números numa apresentação pode 

ser ainda mais complicado. Uma estratégia muito utilizada para organizar visualmente 

informações numéricas e valores estatísticos é através da criação de Gráficos. Gráficos têm apelo 

visual e facilitam, para os usuários, a visualização de comparações, padrões e tendências nos 

dados. Por exemplo, em vez de ter de analisar várias colunas de números de planilha, você pode 

ver de relance se as vendas estão caindo ou subindo a cada trimestre, ou como as vendas reais se 

comparam às vendas estimadas.  

Você pode criar um gráfico como planilha individual, ou como um objeto incorporado a uma 

planilha. Gráficos são usados para exibir séries de dados numéricos em formato gráfico, com o 

objetivo de facilitar a compreensão de grandes quantidades de dados e do relacionamento entre 

diferentes séries de dados. 

Para criar um gráfico no Excel, comece inserindo os dados numéricos desse gráfico em uma 

planilha. Em seguida, faça a plotagem desses dados em um gráfico selecionando o tipo de gráfico 

que deseja utilizar na guia Inserir, no grupo Gráficos. 

O Excel oferece suporte para vários tipos de gráficos com a finalidade de ajudá-lo a exibir 

dados de maneiras que sejam significativas para o seu público-alvo. Ao criar um gráfico ou 

modificar um gráfico existente, você pode escolher entre uma grande variedade de tipos de 

gráficos (como gráfico de colunas ou de pizza) e seus subtipos (como gráfico de colunas 

empilhadas ou gráfico de pizza em 3D). Também pode criar um gráfico de combinação usando 

mais de um tipo de gráfico. 
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Estrutura de um Gráfico 

No Excel, um gráfico é vinculado aos dados da planilha em que foi criado e é atualizado 

automaticamente quando você altera os dados da planilha. Um gráfico possui vários elementos. 

Alguns deles são exibidos por padrão, enquanto outros podem ser adicionados conforme 

necessário. É possível alterar a exibição dos elementos do gráfico movendo-os para outros locais 

no gráfico, redimensionando-os ou alterando seu formato. Também é possível remover os 

elementos que você não deseja exibir. 
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1. A área do gráfico. 

2. A área de plotagem do gráfico. 

3. Os pontos de dados da série de dados que são plotados no gráfico. 

4. O eixo horizontal (categoria) e o eixo vertical (valor) ao longo dos quais os dados são 

plotados no gráfico. 

5. A legenda do gráfico. 

6. Um título de gráfico e eixo que você pode utilizar no gráfico. 

7. Um rótulo de dados que você pode usar para identificar os detalhes de um ponto de 

dados em uma série de dados. 

Outro item que pode ser visualizado num gráfico são as Dicas de gráfico. São comentários 

que aparecem quando você posiciona o ponteiro sobre um item do gráfico. Então aparece uma 

dica de gráfico contendo o nome do item. Por exemplo, ao colocar o ponteiro sobre uma legenda, 

uma dica de gráfico contendo a palavra Legenda aparece. 

Tipos de Gráficos 

Você pode criar um gráfico em sua própria planilha de gráfico ou como um gráfico 

incorporado em uma planilha. De qualquer maneira, o gráfico é vinculado aos dados de origem na 

planilha, o que significa que o gráfico será atualizado quando os dados da planilha forem 

atualizados. 

Gráficos incorporados: Um gráfico incorporado é considerado um objeto gráfico e é salvo 

como parte da planilha em que foi criado. Use gráficos incorporados quando quiser exibir ou 

imprimir um ou mais gráficos com seus dados da planilha. 
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Folhas de gráfico: Uma folha de gráfico é uma folha separada dentro da sua pasta de 

trabalho que tem um nome próprio. Use uma folha de gráfico quando quiser exibir ou editar 

gráficos extensos ou complexos separados dos dados da planilha ou quando desejar preservar 

espaço na tela enquanto trabalha na planilha. 

 

Inserir Gráfico Básico 

No Excel, você pode criar um gráfico em apenas uma etapa. O EXCEL usa um tipo de gráfico e 

formatação padrão, que poderão ser alterados no futuro. 

• Para criar uma folha de gráfico que usa o tipo de gráfico padrão, primeiro selecione os 

dados que irão originá-lo. 
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• Em seguida, pressione F11. O gráfico será automaticamente incluído em uma nova 

planilha, da pasta de trabalho ativa. 

 

Para criar rapidamente um gráfico incorporado, ou seja, inserido junto com a planilha 

que contém os dados de origem, faça o seguinte: 

• Primeiro, selecione as células que contêm os dados que você deseja usar no gráfico. 

• Na guia Inserir, no grupo Gráficos, clique no tipo de gráfico. 

• Em seguida, clique no subtipo de gráfico que deseja usar. Para visualizar todos os tipos 

de gráficos disponíveis, clique em um tipo de gráfico, clique em para iniciar a caixa de 

diálogo Inserir Gráfico e clique nas setas para rolar pelos tipos de gráficos disponíveis. 

 

O gráfico será inserido junto com sua planilha de origem. 
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1. Dados da planilha. 

2. Gráfico criado a partir de dados da planilha. 

É importante lembrar que os gráficos inseridos por este método rápido podem ser, 

posteriormente, personalizados. 

Pode-se transformar um gráfico incorporado em uma folha de gráfico e vice-versa, através 

do botão . 

Alterar o Layout ou o Estilo de um Gráfico 

Depois de criar um gráfico, é possível alterar instantaneamente a sua aparência. Em vez de 

adicionar ou alterar manualmente os elementos ou a formatação do gráfico, é possível aplicar 

rapidamente um layout e um estilo predefinidos ao gráfico. O Excel fornece uma variedade de 

layouts e estilos úteis e predefinidos (ou layouts e estilos rápidos) que você pode selecionar, mas é 

possível personalizar um layout ou estilo conforme necessário, alterando manualmente o layout e 

o formato de elementos individuais. 

Para aplicar um layout de gráfico predefinido, faça o seguinte: 
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• Clique em qualquer local do gráfico que você deseja formatar usando um layout de 

gráfico predefinido. Assim, será exibido as Ferramentas de Gráfico, adicionando as guias 

Design, Layout e Formatar. 

• Na guia Design, no grupo Layouts de Gráfico, clique no layout de gráfico que deseja usar. 

 

Para aplicar um estilo de gráfico predefinido, faça o seguinte: 

• Clique em qualquer local do gráfico que você deseja formatar usando um estilo de 

gráfico predefinido. Isso exibirá as guias Design, Layout e Formatar. 

• Na guia Design, no grupo Estilos de Gráfico, clique no estilo de gráfico a ser usado. 

 

Para alterar manualmente o layout dos elementos do gráfico, clique no elemento de 

gráfico cujo layout você deseja alterar, ou siga os seguintes passos: 

• Clique em qualquer local do gráfico para exibir as Ferramentas de Gráfico. 

• Na guia Formatar, no grupo Seleção Atual, clique na seta na caixa Elementos de Gráfico e 

selecione o elemento de gráfico desejado. 

 

• Na guia Layout, no grupo Rótulos, Eixos ou Plano de Fundo, clique no botão do elemento 

de gráfico que corresponde ao elemento do gráfico que você selecionou e clique na 

opção de layout desejada. 
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As opções de layout selecionadas são aplicadas ao elemento de gráfico selecionado. Por 

exemplo, se o gráfico inteiro estiver selecionado, rótulos de dados serão aplicados a todas as 

séries de dados. Se houver um único ponto de dados selecionado, os rótulos de dados serão 

aplicados somente às séries de dados selecionadas ou ao ponto de dados. 

Para alterar manualmente o formato dos elementos do gráfico, clique no elemento de 

gráfico cujo estilo você deseja alterar, ou siga os seguintes passos: 

• Clique em qualquer local do gráfico para exibir as Ferramentas de Gráfico. 

• Na guia Formatar, no grupo Seleção Atual, clique na seta na caixa Elementos de Gráfico e 

selecione o elemento de gráfico desejado. 

 

• Na guia Formato, para formatar qualquer elemento do gráfico selecionado, no grupo 

Seleção Atual, clique em Seleção de Formato e, em seguida, selecione as opções de 

formato que deseja. 

• Para formatar a forma de um elemento do gráfico selecionado, no grupo Estilos de 

Forma, clique no estilo que deseja ou clique em Preenchimento de Forma, Contorno da 

Forma ou Efeitos de Forma e, em seguida, selecione as opções de formato que deseja. 

• Para formatar o texto de um elemento do gráfico selecionado utilizando o WordArt, no 

grupo Estilos de WordArt, clique em um estilo. Também é possível clicar em 

Preenchimento do Texto, Contorno do Texto ou Efeitos de Texto e selecionar as opções de 

formato que desejar. 

 

Adicionar ou Remover Títulos ou Rótulos de Dados 

Para facilitar o entendimento de um gráfico, é possível adicionar títulos, como um título de 

gráfico e títulos de eixo. Os títulos de eixo estão geralmente disponíveis para todos os eixos que 

podem ser exibidos em um gráfico, incluindo eixos de profundidade (série) em gráficos 3D. Alguns 

tipos de gráfico (como os gráficos de radar) possuem eixos, mas não podem exibir títulos de eixos. 

Os tipos de gráfico que não possuem eixos (como gráficos de pizza e de roscas) também não 

exibem títulos de eixo. 
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Também é possível vincular o título do gráfico e os títulos de eixos ao texto correspondente 

nas células da planilha criando uma referência a essas células. Os títulos vinculados são 

automaticamente atualizados no gráfico quando você altera o texto correspondente na planilha. 

Para identificar rapidamente uma série de dados em um gráfico, adicione rótulos de dados 

aos pontos de dados desse gráfico. Por padrão, os rótulos de dados são vinculados a valores na 

planilha e são atualizados automaticamente quando são feitas alterações nesses valores. 

Para adicionar um título de gráfico, clique em qualquer lugar do gráfico em que você deseja 

adicionar um título, e siga os seguintes passos: 

• Na guia Layout, no grupo Rótulos, clique em Título do Gráfico. 

 

• Clique em Título de Sobreposição Centralizado ou Acima do Gráfico. 

• Na caixa de texto Título do Gráfico exibida no gráfico, digite o texto desejado. Para inserir 
uma quebra de linha, clique para colocar o ponteiro no local onde deseja inserir a quebra 
de linha e pressione ENTER. 

• Para formatar o texto, selecione-o e clique nas opções de formatação desejadas na 
Minibarra de ferramentas. 

 

Para adicionar títulos de eixo, clique em qualquer lugar do gráfico em que você deseja 

adicionar títulos de eixo, e siga os seguintes passos: 

• Na guia Layout, no grupo Rótulos, clique em Títulos dos Eixos. 

• Para adicionar um título a um eixo horizontal (categoria) principal, clique em 

• Título do Eixo Horizontal Principal e selecione a opção desejada. Se o gráfico tiver um 

eixo horizontal secundário, você também poderá clicar em Título do Eixo Horizontal 

Secundário. 
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• Para adicionar um título ao eixo vertical principal (valor), clique em Título do Eixo Vertical 

Principal e selecione a opção desejada. Se o gráfico tiver um eixo vertical secundário, 

você também poderá clicar em Título do Eixo Vertical Secundário. 

• Para adicionar um título a um eixo de profundidade (série), clique em Título do Eixo de 

Profundidade e selecione a opção desejada. 

• Na caixa de texto Título do Eixo exibida no gráfico, digite o texto desejado. 

• Para formatar o texto, selecione-o e clique nas opções de formatação desejadas na 

Minibarra de ferramentas. 

Para adicionar rótulos de dados, clique na área do gráfico, e siga os seguintes passos: 

• Para adicionar um rótulo de dados a todos os pontos de dados de uma série de dados, 

clique em qualquer local da série de dados que você deseja rotular. 

• Para adicionar um rótulo de dados a um único ponto de dados em uma série de dados, 

clique na série de dados que contém o ponto de dados que você deseja rotular e clique 

nesse ponto. 

• Na guia Layout, no grupo Rótulos, clique em Rótulos de Dados e, em seguida, clique na 

opção de exibição desejada.  

Para remover títulos ou rótulos de dados de um gráfico, clique na área do gráfico, e siga os 

seguintes passos: 

• Na guia Layout, no grupo Rótulos, para remover um título de gráfico, clique em Título de 

Gráfico e em Nenhum. 

• Na guia Layout, no grupo Rótulos, para remover um eixo, clique em Título do Eixo, clique 

no tipo de eixo que você deseja remover e clique em Nenhum. 

• Na guia Layout, no grupo Rótulos, para remover rótulos de dados, clique em Rótulos de 

Dados e em Nenhum. 

• Ou, para remover rapidamente um título ou rótulo de gráfico, clique nele e pressione 

DELETE. 

Mover Gráfico 

Na maioria dos casos, quando um gráfico é inserido junto de uma planilha, ele fica 

localizado à frente da mesma. 
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• Para mover o gráfico para outro ponto da planilha, clique em sua área (na parte em 

branco), segure o botão do mouse e arraste para outro local. Uma borda tracejada 

acompanha o trajeto. 

Se você tiver dúvida se está clicando na área certa para mover o gráfico inteiro, e não uma 

parte dele, basta posicionar o mouse numa parte em branco e esperar a Dica de Gráfico com o 

comentário Área do Gráfico. Isso indica que você está operando na área correta. 

 

Redimensionar Gráfico 

Caso você precise aumentar ou reduzir o tamanho do gráfico, use as alças de 

redimensionamento localizadas ao redor dele. Essas alças ficam visíveis quando o gráfico está 

selecionado. A seleção de um gráfico é feita com um clique na Área do Gráfico. Outra maneira é, 

na guia Formato, no grupo Tamanho, digite o tamanho nas caixas Altura da Forma e Largura da 

Forma. 
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Remover um Gráfico 

• Para remover um gráfico que está junto da planilha de origem, deixe sua área 

selecionada e tecle DELETE. Ele será excluído. 

• Para remover um gráfico que está numa planilha independente, você deve excluir a 

planilha inteira onde ele está. Para isso, clique com o botão direito na alça de 

identificação da planilha na parte inferior e escolha Excluir. 

 

Salvar um Gráfico como Modelo 

Para criar outro gráfico como o recém-criado, salve o gráfico como um modelo que pode ser 

usado como base para outros gráfico semelhantes. 

• Clique no gráfico que deseja salvar como um modelo. 

• Na guia Design, no grupo Tipo, clique em Salvar como Modelo. 

 

• Na caixa Nome do arquivo, digite um nome para o modelo. 

A menos que uma pasta diferente seja especificada, o arquivo modelo (. crtx) será salvo na 

pasta Gráficos e o modelo ficará disponível em Modelos na caixa de diálogo Inserir Gráfico (na guia 

Inserir, grupo Gráficos, Iniciador de Caixa de Diálogo ) e na caixa de diálogo Alterar Tipo de Gráfico 

(guia Design, grupo Tipo, Alterar Tipo de Gráfico). 

Um modelo de gráfico contém a formatação do gráfico e armazena as cores que estão em 

uso quando o gráfico é salvo como modelo. Quando você usa um modelo para criar um gráfico em 

outra pasta de trabalho, o gráfico novo usa as cores do modelo, não as cores do tema de 

documento atualmente aplicadas à pasta de trabalho. Para usar as cores do tema de documento 
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em vez das cores do modelo de gráfico, clique com o botão direito na área do gráfico e, em 

seguida, clique em Redefinir para Coincidir Estilo. 

 

TABELAS DINÂMICAS 

Como criar tabelas dinâmicas uma das utilidades mais usuais do Excel. Este tipo de tabela é 

imprescindível para quem faz tabelas mais longas, com centenas, as vezes até milhares de linhas 

de dados, pois ela pode facilmente acabar com a poluição visual e tornar muito mais fácil 

encontrar os dados requisitados pelo usuário. 

No entanto, ela não serve apenas para tabelas longas. Ela pode ser usada numa tabela mais 

curta, apenas para visualizarmos sua incrível usabilidade.  

 

Reparem que no nosso exemplo acima temos uma pequena planilha sobre um grupo de 

vendas. Através de uma análise mais aprofundada o gestor que a observa poderia ver qual seu 

vendedor mais rentável, qual o estado onde há maior lucro, qual a equipe de trabalho está 

vendendo melhor, qual o produto mais lucrativo, etc. Vejam quantas informações úteis podem ser 

extraídas desta simples planilha, agora amplifiquem e imaginam para um grande negócio. Mas 

convenhamos que da forma como estão dispostos os dados, esta análise não seria nem um pouco 

fácil. E será justamente nesta hora em que entra em campo a nossa tabela dinâmica. 

Para criá-la não é nem um pouco difícil, apenas faça o seguinte: Clique em qualquer ponto 

dos dados e então clique em 'Inserir' e depois em 'tabela dinâmica'. Se você fez como sugerimos e 

antes de inseri-la clicou em qualquer parte da tabela, veja que na próxima janela o Excel 

reconhecerá a área onde será feita a captura dos valores. 
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Notem que assim que criamos a tabela dinâmica o Excel criou ma segunda planilha. Desta 

forma a primeira ficou para a edição e adição de dados e a recentemente criada para a 

visualização da TD. 

 

Importante ressaltar que embora estejamos utilizando um formato de tabela na nossa aula, 

seria perfeitamente possível gerar uma tabela dinâmica a partir de uma fonte de dados externa, 

como outros arquivos Excel, dados do Microsoft SQL Server, Microsoft Access, bancos de dados de 

arquivos de texto e até dados de um site da Web. 

Agora que ela está criada temos de planejar como exibiremos os dados da forma que seja 

mais útil para nós. Neste momento não há uma fórmula, depende realmente das necessidades de 

cada usuário. Analise bem o que se encaixa melhor para a sua situação e personalize seu trabalho. 

Percebam que nessa nova planilha aberta pelo Excel há 4 áreas: Filtros de Relatório, Rótulos 

de Linha, Rótulos de Coluna e Valores. Poderemos utilizar 2 ou mais áreas para podermos 

analisarmos nossos dados. Pronto, sua tabela dinâmica está praticamente pronta, agora você deve 

decidir o que quer saber e com isso o Excel irá montar os dados de forma organizada para você: 

Vamos começar com nossos exemplos: 

Digamos que você quer, nesse caso, saber o valor das vendas por produto específico, a 

primeira opção que será marcada será a categoria 'produto'. Repare que aquela categoria que for 
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marcada primeiro será sempre a principal, o "rótulo de linha" na linguagem do Excel. Agora para 

saber o valor das vendas por produto vamos marcar Vendas/Jan, Vendas/Fev e Vendas/Mar. Veja 

que o Excel nos poupa um trabalhão, pois soma todas as vendas que dizem respeito a celular, por 

exemplo, para aquele período. Bom, rapidamente o gestor já saberia que Celular é o que suas 

equipes mais vendem. 

 

Mas e falando em equipes, e se ele quisesse saber qual equipe vendeu mais de cada 

produto? Muito simples, apenas arraste a guia 'equipe' para a caixa de 'Rótulos de Linha'. Veja o 

resultado: 

 

E mais, vejam que se clicar naquela seta ao lado de 'Rótulos de Linha' irá aparecer uma lista 

de selecionáveis onde poderá ser escolhido somente um dos itens para uma análise mais 

minuciosa. 
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E agora, qual estado está dando mais lucro?  

 

E estado com divisão por produto e por vendedor?  
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Veja que com uma tabela dinâmica não há limites para o que pode ser criado com ela. Com 

as informações dispostas na sua tabela você poderá criar centenas de combinações e cenários 

variados. 

E para finalizar, repare que se nosso último exemplo colocarmos a guia 'Equipe' na caixa 

'Filtro de Relatório' aparecerá no auto da nossa TD uma célula escrito "Tudo" e uma seta. 

 

Veja que agora selecionamos nessa seta para que nos fosse mostrado somente as 

informações relacionadas à equipe Gama. 
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Em outro exemplo, temos uma tabela de dados na figura abaixo, onde precisa fazer uma 

tabela dinâmica. 

 

 

Após criar a TD em outra planilha basta apenas selecionar os parâmetros que irão aparecer 

na sua tabela, quando foram selecionados os dados de somente três pessoas: 
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Ainda na barra do lado direito, você poderá mover os dados entre os campos Filtro de 

Relatórios, Rótulos de Coluna, Rótulos de Linha e Valores. 
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Acessando as opções da tabela dinâmica (Tabela Dinâmica > Opções > Opções), você poderá 

alterar algumas configurações de sua planilha, como impressão, definições de exibição, layout, 

filtros e dados. 

 

 

Para melhor analisar os dados, você pode adicionar filtros para poder reduzir a visualização 

de dados a algo mais específico. Para isso, clique sobre a guia Rótulos de Linha para que seja 

aberto o seu menu, depois vá em Filtro de Valores e escolha o tipo de filtro que deseja aplicar. 
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Veja um exemplo com o filtro É Maior do que aplicado com o valor 140.000: 

 

Outro tipo de filtros são os Filtros de Rótulos, estes relativos aos rótulos da sua tabela. No 

nosso exemplo, os rótulos são os meses. Esta função também será bem útil no caso de tabelas 

com um grando número de dados e informações. 

Você pode ainda utilizar seus próprios dados como filtros para comparação na tabela. Por 

exemplo, arraste qualquer um dos dados da aba direita para o campo Filtro de Relatório e então 

ele aparecerá em cima da sua tabela. 
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Clique para abrir sua guia e então selecione o valor que deseja utilizar como referência. 

Desta forma, você pode selecionar um ou vários itens (no caso de nosso exemplo, meses) para 

filtrar e comparar com os demais dados informados na tabela. 

 

Apesar de nosso exemplo ser uma tabela pequena, este recurso é bastante interessante para 

bancos de dados com muitas informações, onde a simples visualização é prejudicada pela grande 

quantidade de informações. 

 

GRÁFICOS DINÂMICOS 

A criação de um Gráfico Dinâmico é muito simples. Segue os mesmos passos da Tabela 

Dinâmica. Com exceção que ao invés de na guia Inserir, no grupo Tabelas, clicar na opção Tabela 

Dinâmica, escolhe-se a opção Gráfico Dinâmico.  



Curso de Excel – Ariolino Neto Capitulo  VI 

 

101 

Uma vez determinado a fonte de dados do gráfico e se o gráfico será inserido na mesma 

planilha ou em uma nova, surgirá a seguinte tela para escolha do tipo e dos campos que irão 

compor o gráfico. 

 

 
 
Seguindo a tabela do exemplo anterior, podemos montar o seguinte Gráfico Dinâmico: 
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Alterando-se o campo Nome, automaticamente o gráfico é reconstruído, formando um novo 

gráfico com uma faixa de dados diferente. 
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CAPITULO VII 

SOLVER 

 
O Solver faz parte de um pacote de programas algumas vezes chamado de ferramentas de 

teste de hipóteses. Com o Solver, você pode encontrar um valor ideal (máximo ou mínimo) para 

uma fórmula em uma célula — chamada célula de objetivo — conforme restrições, ou limites, 

sobre os valores de outras células de fórmula em uma planilha. O Solver trabalha com um grupo 

de células, chamadas variáveis de decisão ou simplesmente de células variáveis, que participam do 

cálculo das fórmulas nas células de objetivo e de restrição. O Solver ajusta os valores nas células 

variáveis de decisão para satisfazer aos limites sobre células de restrição e produzir o resultado 

que você deseja para a célula objetiva. 

 

Para definir e solucionar um problema utilizando o Solver, deve-se clicar o botão Solver na 

guia Dados, no grupo Análise. 

 

Se o comando Solver ou o grupo Análise não estiver disponível, será necessário carregar o 

programa Solver Suplemento, clicando na guia Arquivo, em Opções e depois na categoria 

Suplementos. A seguir, na caixa Gerenciar, clique em Suplementos do Excel e, em seguida, clique 

em Ir. Na caixa Suplementos disponíveis, marque a caixa de seleção Solver Add-in e clique em OK. 
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Na caixa Definir Objetivo, digite uma referência de célula ou um nome para a célula de 

objetivo, a qual deve conter uma fórmula. Se você deseja que o valor da célula de objetivo seja o 

maior possível, clique em Máx. Se você deseja que o valor da célula de objetivo seja o menor 

possível, clique em Mín. Se você deseja a célula de objetivo tenha um determinado valor, clique 

em Valor de e digite o valor na caixa. 

Na caixa Alterando Células Variáveis, insira um nome ou uma referência para cada intervalo 

de células variáveis de decisão. Separe as referências não adjacentes por vírgula. As células 

variáveis devem estar relacionadas direta ou indiretamente à célula de objetivo. Você pode 

especificar até 200 células variáveis. 
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• Na caixa Sujeito às Restrições, insira as restrições que você deseja aplicar, procedendo da 

seguinte forma: 

• Na caixa de diálogo Parâmetros do Solver, clique em Adicionar. 

• Na caixa Referência de Célula, insira a referência de célula ou o nome do intervalo de 

células cujo valor você deseja restringir. 

• Clique na relação ( <=, =, >=, int, bin ou dif ) desejada entre a célula de referência e a 

restrição. Se você clicar em int, aparecerá inteiro na caixa 

• Restrição. Se você clicar em bin, binário aparecerá na caixa Restrição. Se você clicar em 

dif, tudo diferente aparecerá na caixa Restrição. Se você escolher <=, = ou >= para a 

relação na caixa Restrição, digite um número, uma referência ou um nome de célula ou 

uma fórmula. 

• Clique em adicionar para aceitar a restrição e adicionar uma outra. Ao finalizar a adição 

de restrições clique em OK e retorne a caixa de diálogo Parâmetros do Solver. 

Caso você deseje alterar ou excluir uma restrição existente, abra a caixa de diálogo 

Parâmetros do Solver, clique na restrição que deseja alterar ou excluir e clique em Alterar para 

fazer as alterações ou clique em Excluir. 

Para que na resolução não haja utilização de números negativos basta selecionar em Tornar 

Variáveis Irrestritas Não Negativas (Offices a partir do 2010) ou em Opções do Solver  marcar  

Presumir não negativos (Offices 2007 e anteriores). 

  
                  Office 2010 a 2013                                    Office 2007 e anteriores 
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Para solucionar o problema, clique em Resolver. Para que os valores das soluções sejam 

mantidos na planilha , na caixa de diálogo Resultados do Solver, clique em Manter Solução do 

Solver. Para restaurar os valores originais antes de ter clicado em Resolver, clique em Restaurar 

Valores Originais. 

Iremos Simular alguns exemplos da utilização da ferramenta Solver em algumas formulações 

de produtos. 

Inicialmente vamos preparar as células que serão utilizadas para a formulação. 

Observe que para esse exemplo teremos três principais tabelas que são; 

• Tabela de Ingredientes e suas composições; 

• Tabela de Exigências – A qual o meu produto final precisa alcançar ou se aproximar; 

• Tabela de formulação do produto - Onde se encontrarão também a inclusão máxima e 

mínima de cada ingrediente. 

Para que o Solver possa ter um parâmetro dos valores que ele deve alcançar, na tabela de 

exigências teremos as colunas com valores tabelados (fixos) e uma coluna onde faremos uma 

formula para conferir o quanto das composições dos ingredientes esta compondo no nosso 

produto final a qual o Solver irá colocar nas quantidades de cada ingrediente (Tabela de 

Formulação). Para isso será utilizado a formula de =SOMARPRODUTO para multiplicar cada 

composição dos ingredientes com sua quantidade no produto e depois somar todas as 

multiplicações para saber a composição do produto final.  
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Por fim, faremos uma formula de =SOMA para a que será nossa célula de destino(objetivo) 

na coluna de quantidades da tabela de formulação, somando todas as quantidades dos 

ingredientes do produto final. 

 

 

Uma vez preparada as células podemos partir para a ferramenta Solver. Na janela do Solver, 

em Definir célula de destino (objetivo), selecione a célula a qual é o objeto final da formulação 

nesse caso a soma das quantidades.  

Logo abaixo em “Igual a:” ou “Para:” terão 3 opções ( Máx, Mín e Valor de:), como nesse 

exemplo queremos que a soma seja em percentual então será colocado o Valor de: 100. 
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Em Células Variáveis, selecione as células referente as quantidades dos ingredientes do seu 

produto final. Essas serão as células que o Solver irá modificar para tentar alcançar seu objetivo 

seguindo as restrições, que ainda serão colocadas.  

 

 

 

Por fim, serão colocadas as restrições para o calculo do produto. A primeira restrição será 

que os valores que serão obtidos na primeira coluna da tabela de exigências, onde possuem as 

formulas feitas anteriormente, sejam iguais aos valores tabelados de exigência, para que quando o 

Solver calcular valores para as quantidades dos ingredientes ele possa atender as exigências 

tabeladas. 

 

Outra restrição que podemos adicionar são as inclusões Máximas e Mínimas de cada 

ingrediente, a fim de se evitar que o solver ao calcular as quantidades de ingredientes não coloque 
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valores muito altos em ingredientes mais restritos ou deixe de adicionar algum ingrediente ao 

produto final.  

Para isso, adicionaremos mais duas restrições, onde na primeira a coluna quantidades seja 

menor igual (“<=”) a coluna de Máximo e a coluna de quantidades seja Maior igual (“>=”) a coluna 

de Mínimo.   

 

No final deve ter algo mais ou menos assim como mostra na figura abaixo. Antes de clicar 

em Resolver, perceba que se o fizer o Solver não irá encontrar uma solução para o calculo, pois as 

células de na coluna de Máximo estão vazias, isto é, você esta indicando que no calculo que será 

resolvido as quantidades devem ter no Máximo “nada” que é igual a zero. 
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Para tentar resolver isso basta fechar o solver (não irá perder o preenchimento dos dados), ir 

nas colunas de Máx. e Mín. e adicionar os valores de 100 e 0 respectivamente informando que os 

ingredientes poderão ser incluídos sem restrições.  

 

Veja que agora quando clicar em Resolver o Solver poderá encontrar alguma solução para o 

produto final.  

 

Para a formulação de ração iremos fazer o mesmo. 
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Perceba que na formulação de uma dieta para frangos de corte fizemos uma restrição de 

inclusão máxima dos ingredientes sorgo, Óleo e Farinha de Carne de 15, 4 e 7 respectivamente e o 

solver conseguiu atender as exigências nutricionais da fase Inicial (tabelada).  

 

Imagina agora que em vez de simplismente finalizar o produto com o somatorio de 100 Kg 

ou % dos ingredientes, nos tenhamos como objetivo o custo mínimo desse produto final. 

Para isso iremos adicionar mais dois fatores, primeiro mais uma coluna na composição dos 

ingredientes com os custos de cada um. Segundo, iremos adicionar uma celula abaixo do total que 

irá calcular a proporção da quantidade do ingrediente utilizado com seu custo, para isso, fazendo 

mais uma formula de =SOMARPRODUTO, como foi feito na tabela de exigências.  
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Feito isso, agora basta selecionar as celulas correspondentes na janela do Solver. Algumas 

modificações serão feitas como: 

• Na celula de destino (objetivo) agora será celecionada a formula de custo total do 

produto; 

• Na parte “Igual a:” ou “Para:” seleciona-se Mín, para se obter o menor custo do produto 

final; 

• As celulas variaveis serão as mesmas; 

 

 

 

 

 

• As restrições serão as mesmas com adição de mais uma a qual na formula de Total 

será igual a 100 para que por fim ele finalize com a soma de 100 Kg ou % dos 

ingredientes utilizados.  
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Aplicando as restrições de Máx e Mín, observe que ele encontrou um valor mínimo do custo 

do produto final atendendo as exigências tabeladas. 

 

 

Nesse outro exemplo, temos como objetivo determinar qual o maior lucro na produção de 

três fertilizantes diferentes. Para isso temos as seguintes informações: 
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• A tabela da composição de cada fertilizante e seu preço de venda; 

• A tabela dos ingredientes que compõe os fertilizantes, com suas disponibilidades e 

custo/ton; 

• A tabela das quantidades de cada fertilizante que será produzido para a obtenção da 

maior margem de lucro. 

Antes de iniciarmos o o calculo junto ao solver foi feito uma coluna adicional na tabela de 

ingredientes com os valores Obtidos a partir da proporção das quantidades de cada fertilizante e 

quantidade de quanto foi utilizado de cada ingrediente para a produção dos mesmos, com o 

auxilio da formula =SOMARPRODUTO. 

 

Ao fim da mesma coluna mais uma formula com somarproduto adicionando a proporção de 

custo de cada ingrediente pela quantidade que será obtida a partir do calculo do Solver. 
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Além disso, foi feita a formula do lucro na tabela das quantidades finais dos fertilizantes com 

as proporções das quantidades de fertilizantes produzidas pelo seu preço de venda e subtraída 

dos custos de produção. 

 

 

 

Na resolução do Solver iremos colocar como célula de destino (objetivo) a celula onde esta a 

formula de lucro, em igual a: selecionamos Máx  para obtenção de máximo lucro. A células 

variáveis serão as quantidades de fertilizantes produzidos e como única restrição será que a 

coluna “Obtido”, na tabela dos ingredientes, seja igual a coluna de disponibilidade, para que no 

calculo so possa ser produzido o equivalente ao que se esta disponível.  
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Por fim, ao mandarmos resolver ele encontrará o maior lucro possível e as quantidades de 

cada fertilizante produzido para este fim. 
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MACROS 

Caso execute uma tarefa várias vezes no Microsoft Excel, você pode automatizá-la com uma 

macro. Uma macro é uma sequência de comandos e funções armazenadas em um módulo do VBA 

(Visual Basic for Applications) e pode ser executada sempre que você precisar executar a tarefa. 

Por exemplo, se inserir com frequência sequências de caracteres de texto extensas em 

células, você poderá criar uma macro para formatar essas células de modo que haja quebra 

automática de texto. 

Para criar uma macro, a guia Desenvolvedor tem que estar disponível, caso não esteja, faça o 

seguinte: 

• Clique na guia Arquivo. 

• Clique em Opções e em Personalizar Faixa de Opções. 

• Na categoria Personalizar Faixa de Opções, na lista Guias Principais, marque a caixa de 

seleção Desenvolvedor e clique em OK. 
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Clique na aba desenvolvedor, selecione o item “Gravar macro” no canto esquerdo. Esta é 

uma macro de gravação, portanto, a caixa abaixo se abrirá: 

 

 
 

  
 

Observe que no campo “nome da macro”, você deve colocar o nome para o botão que irá 

executar a função desejada. 

Quando terminar de colocar o nome da macro, clique em ok. Automaticamente começa a 

gravação da sua macro! Faça todo procedimento que deseja que a macro realize e ao finalizar 

clique no quadrado azul da figura abaixo: 

 

 
 

Tendo clicado no botão acima, será necessário atribuir a macro gravada a um botão para 

que o mesmo execute sua macro. Para criar esse “botão”, você tem várias opções: 
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Escolher nas AutoFormas algum dos desenhos para fazê-los de botão. Você encontrará as 

AutoFormas acessando o menu Inserir -> Formas. 

 
Escolher no formulário (aba desenvolvedor) o ícone botão, que automaticamente já abre a 

caixa de gravação / atribuição de macros; o mesmo caminho utilizado para criação de formulários. 

Escolhido o botão que receberá a macro, clique com o botão direito sobre o mesmo, em 

seguida, clique em “atribuir macro”.  
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Escolha a macro gravada que o botão irá receber. Clique em ok 

  

 
 
Toda macro é gravada dessa maneira, mas tenha cuidado, pois ela executará exatamente o 

que foi gravado. Caso tenha feito alguma operação errada, você poderá excluí-la e gravar 

novamente. No exemplo abaixo temos uma planilha com nomes e endereços: 

 
 



Curso de Excel – Ariolino Neto Capitulo  VI 

 

121 

Vamos criar uma macro que coloque em ordem crescente e outra que organize em ordem 

decrescente. Primeiramente crie os botões que irão receber sua macro. 

 

 
 
Selecione para gravar nova macro (botão na aba Desenvolvedor) 

 

 
 
Escolha o nome que dará para a macro, nesse caso: btn_ordenar_crescente. Lembrese 

que ao clicar em ok, sua gravação já está iniciada! 

 

 
 
Selecione toda a planilha, vá até o menu “Dados”, clique em “classificar”, escolha a coluna 

dos nomes, clique em crescente. Mande parar a macro, conforme seqüência abaixo: 
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Feito isso, atribua a macro aos botões que criamos no início desse exercício. Clique com o 

botão direito do mouse sobre o botão criado e selecione “atribuir macro” e escolha o nome da 

macro que foi criada, clique em ok e ela já estará funcionando. 
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Agora faça a mesma operação para colocar em ordem decrescente. 

 

 

 

 

 

“Todas as maiores invenções tecnológicas criadas pelo homem — o avião, o automóvel, o 

computador — dizem pouco sobre sua inteligência, mas falam bastante sobre sua preguiça”. Mark 

Kennedy. 

 

“Uma máquina consegue fazer o trabalho de 50 homens ordinários. Nenhuma máquina 

consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário”. Elbert Hubbard. 

 

“A tecnologia tornou possível a existência de grandes populações. Grandes populações agora 

tornam a tecnologia indispensável”. Joseph Krutch. 

 

“É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer”. Aristoteles 

 




