
 
 
 

1 
 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA APLICADA 
PROFESSOR: REGILAN MEIRA  
regilan@hotmail.com 
 

 

 

ROTEIRO MICROSOFT EXCEL 

 

 ITENS PRINCIPAIS DA ÁREA DE TRABALHO 

 Quando o nome “Pasta1” aparece na Barra de Título do Microsoft Excel, 

significa que o arquivo ainda não foi salvo. 

 O Excel possui 256 colunas e 65.536 linhas. As colunas começam na letra A até 

a IV. Terminado o alfabeto, começam as combinações AA, AB, AC, BB, BC … até 

IV. As linhas são numeradas a partir do nº 1. Uma célula é representada por: 

[COLUNA][LINHA]. Exemplos: A1, B38 

 

 

 ABA Página Inicial: Recursos de formatação de fonte e alinhamento. 

 

1 - Orientação: gira o teto em um ângulo diagonal ou em uma orientação vertical. Este 

recurso é usado para rotular colunas estreitas 
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2 - Quebra de texto automaticamente: torna todo o conteúdo visível em uma célula, 

exibindo-o em várias linhas. 

3 - Mesclar e centralizar: une as células selecionadas a uma célula maior e centraliza o 

conteúdo na nova célula. Este recurso é usado para criar rótulos que ocupam várias 

colunas. 

Número: Formatação de números como Moeda, porcentagem, separador de milhares, 

aumentar e diminuir casas decimais. Outras formatações como data, hora, contábel. 

 

Estilos: formatação condicional (Exemplo: vermelho para notas inferiores a 6, azul para 

notas superiores a 6), recursos para formatação de tabelas e estilos pré-configurados. 

 

 

 SELEÇÃO 

 SELECIONAR COLUNA: Basta clicar no cabeçalho (letra da coluna). 

 SELECIONAR LINHA: Da mesma forma, clicando no cabeçalho 

(número da linha). 

 SELECIONAR PLANILHA ATIVA: Clicar no quadrado do canto 

esquerdo, entre a Coluna A e a Linha 1. 
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 O QUE SERIA UMA FÓRMULA NO EXCEL? 

É uma expressão (combinação de operadores lógicos ou matemáticos, constantes, 

funções ou nomes de campos) que pode conter qualquer combinação de números ou 

indicadores que fazem referência a números. 

O símbolo padrão para iniciar uma fórmula é o sinal de igual "=" 

 

 OPERADORES MATEMÁTICOS 

 

O Excel trabalha conforme as regras da matemática. Ele segue a seguinte ordem de 

precedência: 

1. PARÊNTESES 

2. POTENCIAÇÃO 

3. DIVISÃO 

4. MULTIPLICAÇÃO 

5. ADIÇÃO 

6. SUBTRAÇÃO 
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Obs.: as fórmulas (criando uma expressão numérica) não aceitam chaves { } ou 

colchetes [ ]. Eles não são necessários para trabalhar em vários níveis. Para tanto se 

utiliza dos parênteses. 

 

Exemplos de fórmulas: 

 

=3*8+10 Resultado: 34 

=3+8*10 Resultado: 83, e não 110 

=3*2^2 Resultado: 12, e não 36 

=10+40*20 Resultado: 810 

=(10+40)*20 Resultado: 1000 

 

Para termos o cálculo de forma eletrônica, ou seja, calculado automaticamente, 

basta digitar o endereço das células. 

 

 
 

Podemos também nos referir a outras células de outras planilhas ou arquivos 

diferentes. A sintaxe é como mostrado na figura ao lado. 
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A alça de Auto-Preenchimento facilita o preenchimento de dados de uma só vez. 

Basta clicar no quadradinho na parte inferior direita e arrastá-lo para a direção 

desejada.  Também podemos utilizar este recurso para valores pré-estabelecidos 

pelo programa, como por exemplo, os dias da semana. 

 

 
 

Também podemos utilizar a alça de Auto- Preenchimento para fórmulas. Elas serão 

auto-incrementadas, caso arrastada para baixo, e auto-decrementadas, caso 

arrastada para cima. 

 

Quando copiamos ou utilizamos a alça de Auto-Preenchimento, a referência da 

célula será alterada, porque ela não está “amarrada” com o cifrão “$”. Isto é 

chamado de Referência de Célula Relativa. 

 

Caso queiramos que a referência da célula não seja alterado, mesmo utilizando a alça 

de auto-preenchimento, utilizamos o cifrão “$”. Tal recurso é chamado de Referência 

de Célula Absoluta. 

Ex: 

=$C$9*2 (Coluna “C” fixo, Linha “9” fixo) 

=$A$3+15 (Coluna “A” fixo, Linha “3” fixo) 

 

Quando queremos deixar apenas um item constante, seja ele coluna ou linha, basta 

colocar o cifrão “$” antes do item desejado. Este recurso é chamado de Referência 

de Célula Mista 

 

Ex: =$C9*2 (Coluna “C” fixo, Linha “9” livre)=A$3+15 (Coluna “A” livre, Linha “3” fixo) 
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 FUNÇÕES e FÓRMULAS 

Definem-se funções em fórmulas pré-definidas que executam cálculos, usando valores 

específicos, usando argumentos, em uma determinada ordem (sintaxe). O Excel possui 

cerca de 230 funções que o usuário pode criar ou utilizar. 

 

Obs: 

(1) TODA função retorna um valor.Obs  

(2) A forma padrão das funções é =Nome(ARGUMENTOS) 

(3): Quando uma função utiliza mais de um argumento, eles são separados por ponto-

e-vírgula. =Nome (Argumento1;Argumento2) 

 

INTERVALO DE CÉLULAS 

Todas as funções ou fórmulas do Excel podem conter uma célula definida, ou um 

intervalo de células. O símbolo que determina o intervalo é o “:” dois pontos. 

Ex: 

=SOMA (A2:B3) 

Soma todas as células da A2 até a B3 

=SOMA (D2;B8:B40) 

Soma a célula D2 com o intervalo da B8 até a B40 

 

FUNÇÕES: Definem-se funções em fórmulas pré-definidas que executam cálculos, 

usando valores específicos, usando argumentos, em uma determinada ordem 

(sintaxe). O Excel possui cerca de 230 funções que o usuário pode criar ou utilizar. 

 

As funções de fórmula no Excel estão localizadas na ABA FÓRMULAS. 

 

  
 

Função Soma =SOMA (Argumentos) 

Soma o total dos valores das células selecionadas 

 

Função Média =MÉDIA (Argumentos) 

Calcula a média dos valores das células selecionadas 

 

Função Máximo =MÁXIMO (Argumentos) 
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Resulta no maior valor das células selecionadas 

 

Função Mínimo =MÍNIMO(Argumentos) 

Resulta no menor valor das células selecionadas 

 

Função Hoje =HOJE() 

Retorna a data atual do Sistema Operacional 

 

Particularidades: 

=HOJE() + 15 Retorna a data atual acrescida de 15 dias 

=HOJE() -15 Retorna a data atual decrescida de 15 dias 

 

Função Agora =AGORA() 

Retorna a data e hora atuais do Sistema Operacional 

 

Não é necessário utilizar a função HOJE para somar ou subtrair dias.Basta utilizar 

qualquer data, e a operação de SOMA.Ex:=11/06/2007 + 15Vai acrescer a data digitada 

de 15 dias. 

DICA 

 

Função Contar Valores =CONT.VALORES(Argumentos) 

Resulta na quantidade de valores das células selecionadas 

 

Função Contar Números =CONT.NÚM(Argumentos) 

Resulta na quantidade de númerosdas células selecionadas 

 

Função SE SIMPLES E COMPOSTA 

Realiza testes condicionais (Verdadeiro ou Falso) 

Sintaxe (Simples):=SE(Teste Lógico;Valor se Verdadeiro;Valor se Falso) 

Sintaxe (Composta):=SE(Teste Lógico1;Valor se Verdadeiro1; SE(Teste Lógico2;Valor se 

Verdadeiro2;Valor se Falso)) 

 

1)Os argumentos da função SE sempre são separados por ponto-e-vírgula. 

2)Só temos UMA condição falsa, que é colocada no final da sintaxe. 

3)A função SE, quando COMPOSTA, os parênteses são fechados no final da sintaxe 

4)Podemos ter no máximo 7 funções SE composta uma dentro da outra. 
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Função Contar Vazio 

Conta o número de células selecionadas que estão vazias (sem valor definido) 

=CONT.VAZIO(Argumentos) 

 

ERROS # 

O Excel às vezes nos retorna mensagens de erro, precedidas pelo sinal de “#” 

sustenido. 

 

#VALOR!:Este erro é apresentado quando criamos uma fórmula que aponta para uma 

referência que possui TEXTO. Esse erro não é apresentado quando utilizamos uma 

função, apenas quando foi utilizada uma fórmula. 

 

#NOME!:Este erro ocorre quando digitamos errado o nome de uma função. 

 

# DIV/0!:O Excel apresenta este erro quando fazemos divisão por zero (zero como 

divisor) em alguma fórmula. 

# REF!:este erro ocorre quando a referência de célula não existe na planilha. 

31 

 

 GRÁFICOS 

O Microsoft Excel possui o recurso para criação de gráficos dos mais variados tipos: 

Barra, Linha, Pizza, etc. A inserção de gráficos no Excel é feita na ABA Inserir  

Gráficos 

 

Porém antes de iniciarmos o estudo de gráficos no Excel, daremos algumas 

observações importantes: 

1. Não podemos ter uma linha em branco em relação ao título e seu respectivo 

conteúdo. 

2. O Excel não é capaz de criar um gráfico a partir de somente uma célula, linha 

ou coluna. 

3. Devemos selecionar pelo menos duas ou mais linhas ou colunas, com valores 

preenchidos, para gerar um gráfico. 
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Satisfazendo as condições anteriores, temos ao lado um exemplo de seleção correta 

para gerar um gráfico. Então podemos acessar a Aba Inserir> Gráficos 

 

  

Abaixo o exemplo do Gráfico Folha de Pagamento a partir dos dados selecionados 

acima. 

 

Quando trabalhamos com gráfico podemos acrescentar títulos, legendas, rótulos etc. 




