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Algumas palavras do autor:
Este curso foi criado com o objetivo de ajudá-lo a entender e a utilizar no seu dia-a-dia, as funções
básicas e intermediárias do Microsoft Excel 2013.

Este é o livro “Simplesmente Perfeito”, e indicado, Para Quem é Completamente Iniciante em
Excel e no Uso e Criação de Planilhas Eletrônicas.
Um dos pontos em que vou focar, através de exemplos práticos, é na nova Interface do Excel 2013,
a qual difere bastante das versões do Excel baseadas em menus (até o Excel 2003). Embora a
interface do Excel 2013 seja semelhante a interface do Excel 2007 e do Excel 2010, existem
diferença importantes, que poderão confundir o usuário iniciante. Se você está “meio perdido” com
a nova interface, não se preocupe, pois este curso é exatamente o que você precisa para,
rapidamente, aprender a utilizar a nova interface e sentir-se confortável em utilizá-la.

Em cada lição eu apresento conceitos teóricos, seguidos por exemplos práticos, passo a passo,
detalhadamente explicados e com telas ilustrativas, para que você possa consolidar os conceitos
teóricos apresentados.

Um bom estudo a todos e espero, sinceramente, que este curso possa ajudá-los a utilizar melhor o
Microsoft Excel 2013.

Você verá que aprender na prática, e com exemplos passo a passo, sempre é muito mais divertido e,
principalmente, fácil de aprender.
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:: Capítulo 01 - Criação de Planilhas e Cálculos Básicos
Neste capítulo você terá o seu primeiro contato com o Excel 2013. Mostrarei como abrir o Excel,
quais as partes que compõem a Área de Trabalho do Excel, o conceito de Células, Linhas, Colunas,
como criar e salvar planilhas básicas, como inserir dados e fórmulas e como fazer cálculos básicos.
Também aprenderemos a utilizar fórmulas simples, as quais utilizam apenas operadores, sem
utilizar funções.
A seguir um resumo dos conhecimentos que você terá, após ter estudado e praticado as lições deste
capítulo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apresentação do Excel 2013.
Iniciando o Microsoft Excel.
Linhas, Colunas e Células.
O que é uma Pasta de trabalho e o que São Planilhas.
Como criar, inserir, excluir e mover planilhas.
Exemplos Práticos e Úteis – Passo a Passo e com Telas Ilustrativas.
Teclas de movimentação no Excel.
Como Inserir dados em uma Planilha.
Criando e Salvando a sua Primeira Planilha.
Editando e excluindo dados em uma planilha.
As guias, opções e botões disponíveis.
Utilizando Fórmulas no Excel - Introdução.
Selecionando células e faixas de células.
Exercício sobre seleção de Células e Faixas de Células.
Copiando fórmulas para uma faixa de células.
Inserindo Linhas e Colunas.
Copiando e colando células.
Um exemplo simples.
Dois exercícios propostos.

Usarei o método de apresentar a teoria necessária, em detalhes. Depois de apresentada a teoria vou
mostrar um ou mais exemplos práticos, os quais você deve acompanhar, seguindo os passos
propostos no Excel 2013.
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Lição 01: Apresentando o Microsoft Excel 2013
Nesta lição vamos entender exatamente o que é o Microsoft Excel 2013 e em que situações do diaa-dia, podemos utilizá-lo. Ou melhor, vamos entender o que é o Microsoft Excel,
independentemente de versão: Excel 2.0, Excel 5.0, Excel 95, Excel 97, Excel 2000, Excel XP,
Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 e por aí vai. O Microsoft Excel 2013 é um
software (Programa de Computador) para criação e manutenção de Planilhas Eletrônicas. Para
entender melhor o que é uma planilha eletrônica e quando devemos utilizar o Microsoft Excel,
considere a seguinte analogia:
Utilize o Microsoft Excel, para resolver um problema que, manualmente, sem usar computador,
você resolveria utilizando os seguintes instrumentos:
•
•
•
•

Papel
Lápis
Borracha
Calculadora

O Excel permite, além da manipulação de cálculos em planilhas, a inclusão de gráficos criados com
base nos dados da planilha. Podem ser criadas planilhas de cálculos para orçamentos, previsões e
planejamentos para investimentos futuros, diversos tipos de tabelas, controle de gastos, controle de
caixa, etc.
AVISO IMPORTANTE: Um erro bastante comum é tentar utilizar o Excel para resolver
problemas típicos de Bancos de dados. Por exemplo, você quer fazer um controle de processos.
Deseja cadastrar o número do processo, data de entrada, datas e locais de movimentação e demais
informações referentes ao processo. Depois você quer fazer pesquisas complexas nos dados
armazenados, como por exemplo, pesquisa pelo número do processo, pelo nome do responsável,
pelo CNPJ, etc. Este tipo de problema não é adequado para ser solucionado pelo Excel. Este é um
típico problema de banco de dados e a ferramenta mais indicada é o Microsoft Access.
Agora vamos imaginar que você tenha uma pequena empresa, com 5 funcionários e deseja
automatizar o cálculo de impostos e salários. Este é um exemplo típico que pode, facilmente, ser
solucionado com a utilização de uma planilha do Excel. De uma maneira geral utilizo o seguinte
critério: "Se a planilha que estou criando terá mais do que 5000 linhas, ou apresenta necessidade de
cálculos e pesquisas muito complexas, pode ser melhor solucionar o problema, utilizando um banco
de dados ao invés de uma planilha do Excel”.
Outro exemplo típico onde o uso de um banco de dados é mais adequado, é quando o problema
envolve várias tabelas as quais se relacionam entre si. Por exemplo, um sistema de Pedidos, terá
uma tabela para Pedidos, outra para os Detalhes do Pedido, outra para Produtos, outra para Clientes,
outra para Fornecedores e assim por diante. Este é um problema de banco de dados e não deve-se
tentar solucioná-lo usando o Excel. Claro que o Excel tem centenas, ou melhor, milhares de outros
recursos que permitem o seu uso para análise de dados, implementação de cálculos complexos,
criação de tabelas e gráficos dinâmicos, enfim, bem mais do que simples planilhas. Mas acredite em
mim e nos meus mais de 25 anos de experiência na área: Banco de Dados é com o Access, não é
com o Excel.
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Lição 02: Iniciando o Microsoft Excel 2013
Objetivo: Neste lição aprenderemos a iniciar o Microsoft Excel 2013 e a identificar os principais
elementos da tela de abertura do Excel. A grande mudança de interface ocorreu a partir do Excel
2007 (e de todos os aplicativos do Office 2007 em relação as versões anteriores). A interface do
Excel, a partir da versão 2007, é muito diferente em relação as versões anteriores (até o Excel
2003). Houve uma mudança significativa e os usuários das versões anteriores, muito
provavelmente, ficarão meio perdidos no início, tentando localizar os comandos, menus e demais
opções do Excel. O Excel 2013 introduziu novas mudanças, para corrigir problemas e
inconsistências relatadas pelos usuários do Excel 2010.
Segundo a equipe da Microsoft, o objetivo de tamanha mudança na Interface de todos os aplicativos
do Office, a partir do Office 2007 foi:
“Para tornar o trabalho mais fácil e intuitivo, mantendo a área de trabalho do Excel sempre
mais limpa e com os comandos relacionados ao trabalho atual, sempre disponíveis”.
No começo o que ocorre é justamente o contrário. O usuário fica meio (eu diria bem) perdido,
procurando os comandos, menus, botões e opções com os quais estava acostumado a trabalhar, nas
versões anteriores do Excel, até o Excel 2003. Por isso nesta lição (uma das mais extensas do
curso), farei uma apresentação detalhada sobre a nova interface do Excel 2013, mostrando os seus
elementos e, principalmente, o seu funcionamento. No decorrer deste curso, você aprenderá a usar a
nova interface, para executar os exemplos práticos, propostos nas lições do curso.
Iniciando o Microsoft Excel 2013: Para iniciar o Microsoft Excel, siga os seguintes passos:
No Windows Vista e no Windows 7: O botão Iniciar é um botão Redondo, onde aparece uma esfera
com o logotipo do Windows dentro e fica na mesma posição onde ficava o botão iniciar, nas
versões anteriores do Windows. O nome continua sendo Botão Iniciar, apenas a aparência é que foi
modificada:
•

Iniciar -> Todos os Programas -> Microsoft Office 2013 -> Microsoft Office Excel 2013

No Windows 8, estando na Área de Trabalho, basta digitar Excel e aguardar um pouco. O Windows
8 fará uma pesquisa nos programas disponíveis e exibirá uma lista com os programas cujo nome
contenha a palavra Excel. Na lista que é exibida é só clicar em Excel 2013 e pronto.
No Windows 10: O botão Iniciar é um botão quadrado, onde aparece o logotipo do Windows dentro
e fica na mesma posição onde ficava o botão iniciar, nas versões anteriores do Windows (bem no
canto inferior esquerdo da tela). Tem somente o logo do Windows, não aparece mais a palavra
Iniciar.:
•

Iniciar -> Todos os Programas -> Microsoft Office 2013 -> Microsoft Office Excel 2013

O Excel 2013 será inicializado. Na Figura 1.1 temos uma visão geral, dos principais elementos da
tela de abertura do Excel 2013 (bem diferente do que nas versões anteriores, até o Excel 2003, não é
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mesmo. Mas não se assuste, estamos aqui para ajudá-lo nesta jornada de entender e aprender a
utilizar a nova Interface do Excel 2013):

Figura 1.1 – A Interface do Excel 2013.

No
site
da
Microsoft,
no
seguinte
endereço
http://office.microsoft.com/ptbr/products/HA101679411046.aspx, temos a seguinte justificativa, para tão grande mudança na
interface do Office, a partir da versão 2007:
“Nas versões anteriores dos aplicativos do Microsoft Office, os usuários utilizavam um
sistema de menus, barras de ferramentas, painéis de tarefas e caixas de diálogo para
realizar o seu trabalho. Esse sistema funcionava bem quando os aplicativos tinham um
número limitado de comandos (como era o caso das primeiras versões do Office). Agora
que os programas fazem muito mais, o sistema de menus e barras de ferramentas já não
funciona tão bem. Muitos recursos dos programas são extremamente difíceis de localizar.
Por esse motivo, o objetivo primordial da nova interface é facilitar a localização e o uso de
toda a gama de recursos que esses aplicativos fornecem. Além disso, queríamos manter uma
área de trabalho descongestionada para reduzir a distração dos usuários, permitindo que
seu tempo e sua energia ficassem mais concentrados no próprio trabalho. Com esses
objetivos em mente, desenvolvemos uma abordagem baseada em resultados, que facilita
significativamente a obtenção de ótimos resultados ao usar os aplicativos do Microsoft
Office 2007 e versões posteriores.”
A seguir vamos descrever os principais elementos da nova interface do Excel 2013, baseando-se nas
informações contidas no site Oficial do Office 2013.
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A Faixa de Opções:
Os menus e barras de ferramentas tradicionais, existentes até o Excel 2003, foram substituídos pela
Faixa de Opções, um novo dispositivo que apresenta comandos organizados em um conjunto de
guias. As guias na Faixa de Opções exibem os comandos mais relevantes para cada uma das áreas
de tarefas que podemos executar em uma planilha do Excel e com seus objetos, tais como Gráficos,
tabelas dinâmicas, módulos de programação VBA, etc. Por exemplo, no Excel 2013, as guias
agrupam comandos de atividades como inserir objetos (imagens e tabelas, por exemplo), elaborar
layouts de páginas, trabalhar com fórmulas, trabalhar com dados, revisar planilhas e configurar
opções de exibição. Ao abrirmos uma planilha no Excel 2013, temos as seguintes guias:
•
•
•
•
•
•
•
•

ARQUIVO
PÁGINA INICIAL
INSERIR
LAYOUT DE PÁGINA
FÓRMULAS
DADOS
REVISÃO
EXIBIÇÃO

Importante: Esta lição é apenas para fazer uma “apresentação” da nova interface do Excel 2013.
Não se preocupe, neste momento, em fazer exemplos práticos. Apenas abra o Excel 2013 e
acompanhe a lição, localizando os elementos da nova interface, conforme vão sendo indicados na
lição.
PÁGINA INICIAL: A guia PÁGINA INICIAL fornece acesso fácil para os comandos usados mais
frequentemente, tais como os comandos de formatação, comandos para inserir linhas, colunas e
planilhas, comandos para classificação e filtragem de dados e assim por diante. O Excel 2013 tem
um conjunto semelhante de guias associado ao trabalho com planilhas, inclusive guias para
trabalhar com fórmulas, gerenciar dados e revisar. Essas guias simplificam o acesso aos recursos do
Excel, pois organizam os comandos de uma maneira que corresponde diretamente às tarefas que as
pessoas executam nesses aplicativos. Quando você clique em uma destas guias, a parte de baixo da
faixa muda, para exibir os comandos relacionados com a respectiva guia. Veja as figuras a seguir.
Na Figura 1.2 temos as opções da guia PÁGINA INICIAL do Excel 2013. Nesta guia estão os
comandos básicos, tais como comandos para formatação de fonte (negrito, itálico, sublinhado, etc.),
comandos para alinhamento (centralizado, esquerda, direita, etc.), os estilos disponíveis, comandos
de formatação e assim por diante.

Figura 1.2 – A Guia PÁGINA INICIAL do Excel 2013.

Na Figura 1.3 temos, apenas a título de exemplo, as opções da guia FÓRMULAS. Observe que o
conjunto de comandos disponíveis já muda, para refletir as opções relacionadas ao trabalho com
Fórmulas.
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Figura 1.3 – A Guia FÓRMULAS do Excel 2013.

Nota: A Faixa de opções também recebe o nome de Ribbon, termo este bastante utilizado, mesmo
nas versões em Português. Você encontrará o nome Ribbon em diversos livros e documentações em
Português.
ARQUIVO:
Esta guia, como o próprio nome sugere, é utilizada para abrir pastas de trabalhos do Excel, criar
novas pastas de trabalhos, salvar a pasta de trabalho atual com um novo nome ou em uma nova
pasta e assim por diante. Em resumo, a guia Arquivo tem todos os comandos que precisamos para
trabalhar com os Arquivos do Excel. Aprenderemos, na prática, a utilizar várias opções desta guia,
no decorrer deste curso.
Muitos dos recursos mais utilizados, nas versões anteriores do Microsoft Office não estavam
relacionados à tarefa de criação de documentos. Eles estavam relacionados a tudo o que se pode
fazer com um documento: compartilhar, proteger, imprimir, publicar e enviar. As versões até o
Excel 2003 não tinham um local centralizado onde um usuário pudesse ver todos esses recursos em
um único lugar. Até o Excel 2003 (com a antiga interface do Office), os recursos relacionados com
operações de arquivos foram misturados com os recursos de criação.
A nova interface do usuário reúne os recursos do Microsoft Office, relacionados com operações de
arquivos, em um único ponto de entrada na interface do usuário: A guia ARQUIVO:
. Esta
fica no canto superior esquerdo da janela do Excel 2013, em destaque (sempre com fundo verde e
letras com fonte branca, para dar um contraste/destaque). Isso proporciona duas importantes
vantagens:
•

Em primeiro lugar ajuda os usuários a localizar, com facilidade, esses recursos bastante
utilizados.

•

Em segundo lugar, ele simplifica os principais cenários de criação, permitindo que a Faixa
de Opções se concentre na criação de documentos importantes.
Observe que logo acima do botão (

), você também tem três botões de comandos:

•

O botão Salvar -> : Ao clicar neste botão, as alterações feitas na planilha serão salvas.
Ao invés de clicar no botão Salvar, você também pode usar a combinação de teclas Ctrl+B.

•

O botão Desfazer ->
: Ao clicar neste botão será desfeita a última modificação que
você fez na planilha. Você pode clicar na setinha para baixo, ao lado deste botão, para exibir
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uma lista das últimas modificações feitas na planilha e clicar em uma das modificações da
lista, para desfazê-la.
•

O botão Refazer ->
: Ao clicar neste botão será refeita a última ação que você desfez
planilha. Você pode clicar na setinha para baixo, ao lado deste botão, para exibir uma lista
das últimas ações desfeitas na planilha e clicar em uma das modificações da lista, para
refazê-la.

GUIAS CONTEXTUAIS:
Certos conjuntos de comandos são relevantes somente quando objetos de um determinado tipo estão
sendo editados. Por exemplo, os comandos para editar um gráfico do Excel só se tornam relevantes
quando há um gráfico na planilha e o usuário selecionou o gráfico para modificar ou formatar o
gráfico. Nas versões anteriores dos aplicativos do Excel, esses comandos algumas vezes eram
difíceis de localizar. No Microsoft Office Excel 2013 um clique em um gráfico faz com que uma
guia contextual apareça com os comandos usados para a edição de gráficos. As guias contextuais só
aparecem quando são necessárias, o que facilita significativamente a localização e a utilização dos
comandos necessários para a operação em questão.
Na Figura 1.4 temos um exemplo de uma guia contextual, a qual é exibida quando um gráfico é
selecionado. A guia contextual da Figura 1.4 tem comandos relacionados ao trabalho com gráficos,
ou seja, com o objeto selecionado, o que é bastante lógico e produtivo:

Figura 1.4 – Guia Contextual: FERRAMENTAS DE GRÁFICO.
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Observe que ao selecionar um gráfico, a barra de opções (Ribbon) passou a exibir uma série de
comandos relacionados com gráficos, na guia FERRAMENTAS DE GRÁFICO. Isso facilita a
formatação e edição do gráfico. Esta é uma característica importante da nova interface do Excel
2013, ou seja, trazer os comandos relacionados ao objeto selecionado, diretamente na barra de
opções. Com isso, todos os comandos relacionados a um determinado objeto estão imediatamente
disponíveis, todos em um único local, de maneira organizada, no momento em que você precisa dos
comandos. Esta é uma característica realmente importante da nova interface, a qual cumpre a
promessa de tornar o trabalho com o Excel 2013 mais fácil e produtivo.
GALERIAS:
As galerias ocupam um lugar de destaque na nova interface do Excel 2013 (e dos demais aplicativos
do Office 2013). As galerias oferecem aos usuários um conjunto de resultados de fácil visualização,
para serem selecionados quando você estiver trabalhando em seus documentos, planilhas,
apresentações ou bancos de dados do Access.
Ao apresentar um conjunto simples de resultados possíveis em vez de uma caixa de diálogo
complexa com numerosas opções, as Galerias simplificam o processo de produzir um trabalho com
aparência profissional, de maneira rápida e fácil. As interfaces tradicionais baseadas em caixa de
diálogo continuam disponíveis para aqueles que prefiram ter um maior grau de controle sobre o
resultado da operação.
Uma galeria nada mais é do que um conjunto de opções e formatações pré-definidos, conjunto este
que o usuário pode aplicar a um determinado objeto que está sendo trabalhado, tal como uma tabela
no Word ou um Gráfico no Excel.
As galerias simplificam muitas operações ao apresentarem um conjunto de resultados que os
usuários podem simplesmente "escolher e clicar" para obter os efeitos desejados.
Por exemplo, quando você está editando um gráfico no Excel e seleciona o gráfico, você pode clicar
na guia DESIGN, dentro da guia FERRAMENTAS DE GRÁFICO, para ter acesso a várias galerias
de formatação pré-definidas para os gráficos. Aprenderemos a utilizar este novo recurso, no
Capítulo 5, o qual será todo sobre Gráficos no Excel.
VISUALIZAÇÃO DINÂMICA:
A Visualização Dinâmica é uma nova tecnologia que mostra os resultados da aplicação de uma
alteração de edição ou formatação quando o usuário move o ponteiro do mouse sobre os resultados
apresentados em uma Galeria. Esse recurso novo e dinâmico simplifica o processo de layout, edição
e formatação, permitindo que os usuários obtenham resultados excelentes mais rapidamente e com
menos esforço.
Por exemplo, quando você seleciona um gráfico, clica na guia DESIGN e aponta para um dos
formatos existentes, o Excel 2013 já altera a exibição do gráfico selecionado, para mostrar como ele
ficaria, se você aplicasse o Layout sobre o qual está o mouse. Observe que antes mesmo de aplicar
um determinado conjunto de formatações e configurações, o Excel 2013 já dá uma prévia de como
seria o resultado final. Isso facilita para o usuário selecionar o conjunto de formatações desejadas,
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pois ele não precisa ir aplicando uma a uma para ver como fica. Antes mesmo de aplicar uma
determinada formatação, o Excel já mostra como vai ficar.
BENEFÍCIOS DA NOVA INTERFACE:
O objetivo da nova interface de usuário dos aplicativos do Microsoft Office 2013 é facilitar o uso
dos aplicativos, permitindo que os usuários obtenham melhores resultados, mais rapidamente e de
maneira mais organizada. Foram facilitadas a localização dos recursos, substituindo os menus e
barras de ferramentas, que estavam disponíveis até o Excel 2003, por uma Faixa que organiza e
apresenta esses recursos de uma maneira que corresponde mais diretamente à forma como as
pessoas trabalham – o Ribbon. O layout simplificado da tela e as Galerias dinâmicas e orientadas a
resultados permitem que os usuários concentrem mais tempo no seu trabalho e menos tempo
tentando encontrar os comandos necessários para executar suas tarefas. Como resultado, com a
nova interface do usuário, os usuários têm muito mais facilidade para produzir documentos de
excelente aparência, apresentações de alto impacto, planilhas eficazes e poderosos aplicativos de
banco de dados para computadores pessoais.
DEMAIS ELEMENTOS DA JANELA DO EXCEL 2013:
Bem, não é só de novidades e novos elementos que é formada a Janela do Excel 2013. Existem
alguns itens que são praticamente os mesmos das versões anteriores, pois são itens básicos, sem os
quais não existiria o Excel. A seguir descrevo estes itens.
Referência da célula selecionada: Indica o endereço da célula onde está atualmente o cursor. Na
próxima lição apresentaremos uma descrição detalhada dos conceitos de célula e cursor. Esta parte
da janela está ilustrada na Figura 1.5:

Figura 1.5 – Endereço da Célula Onde Está o Cursor.

Janela de pastas de trabalho: Nesta área (quadriculada) é que inserimos informações e fórmulas,
ou seja, onde construímos a planilha propriamente dita. Nesta área temos linhas e colunas. As linhas
são numeradas iniciando em 1 e as colunas são nomeadas como letras: A, B, C, etc. O encontro de
uma linha com uma coluna forma uma célula. Nas próximas lições você aprenderá todos os detalhes
sobre células, linhas e colunas.
Barra de status: Nesta barra, localizada na parte inferior da janela, são emitidas mensagens sobre
as operações que estão sendo executadas na planilha e outras informações relevantes, tais como se a
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tecla de MAIÚSCULAS está ou não acionada, se a tecla Num Look está ou não acionada e assim
por diante.
Barra de fórmulas: Esta barra exibe a fórmula utilizada na célula atual (célula onde está o cursor).
Utilizaremos bastante esta barra, quando trabalharmos com fórmulas, no decorrer deste curso. Então
lembre, sempre que o texto fizer referência à barra de fórmulas, localize-a na posição indicada na
Figura 1.6. Para colocar o cursor na barra de fórmulas é só dar um clique na barra.

Figura 1.6 – A Barra de Fórmulas.

É importante que você esteja familiarizado com estes elementos básicos da tela inicial do Excel
2013. Na próxima lição iremos falar sobre célula, endereço, linhas, colunas, pasta de trabalho,
planilhas e cursor.
Dica: Se você está trabalhando bastante com digitação, pode ser útil ocultar a faixa de opções e
botões de comandos: Ribbon. Para ocultar o Ribbon, basta dar um clique duplo em qualquer uma
das guias (PÁGINA INICIAL, INSERIR, LAYOUT DE PÁGINA, etc.). Feito isso, a faixa de
opções e botões de comando será oculta, ficando visível somente o nome das guias. Ao clicar no
nome de uma das guias, as respectivas opções e botões de comando voltam a ser exibidos. Após a
execução de um comando, ao voltar o mouse para a planilha, o Ribbon volta a ficar oculto. Para
voltar a exibir o Ribbon em definitivo, dê um clique duplo em qualquer uma das guias. Pronto, o
Ribbon volta a ser exibido.
Dica: Observe que alguns comandos do Ribbon tem uma setinha para baixo, abaixo do nome do
comando. Você pode abrir as opções do comando clicando no nome do comando ou na setinha para
baixo. Feito isso será aberto o menu de opções, relacionados com o comando. Por exemplo,
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experimente clicar no comando Inserir, da guia PÁGINA INICIAL. Serão exibidas as opções
indicadas na Figura 1.7:

Figura 1.7 – Opções do Botão Inserir na Guia PÁGINA INICIAL.

Lição 03: Linhas, Colunas e Células
Conhecer os Elementos básicos de uma planilha do Excel:
Nesta lição eu vou apresentar os conceitos de colunas, linhas, células e célula ativa, em uma
planilha do Excel. Estes são os principais e indispensáveis elementos de qualquer planilha do Excel.
Linha, Coluna e Célula:
Quando você cria uma nova planilha, em branco, com o Microsoft Excel 2013 (calma que você
ainda não aprendeu como criar novas planilhas. Você aprenderá isso no decorrer deste capítulo) é
apresentada uma janela, com uma planilha já criada: Plan1. Nas versões do Excel até o Excel 2010,
quando você criava uma nova pasta de trabalho, eram criadas, automaticamente, três planilhas:
Plan1, Plan2 e Plan3. Os nomes das planilhas são indicados na parte de baixo da janela, acima da
linha de status. A planilha selecionada por padrão é a planilha Plan1, uma planilha vazia, onde
possuímos linhas e colunas dispostas de tal forma que podemos inserir informações dentro da grade
formada com o cruzamento desses dois elementos.
LINHA
Dentro do Excel as linhas são identificadas com números no canto esquerdo da tela que vai de 1 a
1.048.576 (esta é uma das novidades introduzidas a partir do Excel 2007, onde o número de linhas é
bem maior do que nas versões anteriores. Por exemplo, no Excel 97 o número de linhas era de
65.536, por planilha). Ou seja, em cada planilha podemos ter até 1.048.576 linhas. Veja a Figura
1.8, onde coloco em destaque a numeração das linhas:
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Figura 1.8 – As Linhas são Numeradas de 1 até 1.048.576.

COLUNA
As colunas são identificadas com letras de A até Z e combinações de letras (AB, AC, etc.) até
totalizarem 16.384 colunas, o que é bem mais do que nas versões anteriores, até o Excel 2003, onde
tínhamos, no máximo, 256 colunas. Você pode alterara a largura de uma coluna, conforme veremos
mais adiante. Na Figura 1.9 temos a indicação das colunas:

Figura 1.9 – As Colunas são Identificadas por Letras.

Novidades importante, introduzida a partir do Excel 2007: Mais linhas e colunas e outros limites
novos: Para permitir que você explore quantidades maciças de dados nas planilhas, a partir do Excel
2007, temos suporte a mais de um milhão de linhas e mais de 16 mil colunas, por planilha.
Especificamente, a grade do Excel 2013 é de 1.048.576 linhas por 16.384 colunas, o que significa
1.500% de linhas e 6.300% de colunas a mais em relação ao Excel 2003. Para aqueles que são
curiosos, as colunas agora terminam em XFD, e não em IV, como era nas versões até o Excel 2003.
Em vez de 4 mil tipos de formatação, você agora pode usar um número ilimitado na mesma pasta de
trabalho, e o número de referências de célula por célula aumentou de 8 mil para o valor limitado
pela memória disponível. Para aprimorar o desempenho do Excel, o gerenciamento de memória
aumentou de 1 GB de memória, no Excel 2003, para 2 GB a partir do Excel 2007. Você também
poderá efetuar cálculos de forma mais rápida em planilhas grandes com várias fórmulas, pois o
Excel 2013 oferece suporte a processos duais e conjuntos de chips multithread. O Excel 2013
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também oferece suporte a até 16 milhões de cores. Ou seja, só nesta área já são melhorias
consideráveis.
CÉLULA
É o principal elemento de uma planilha, elemento no qual você pode inserir e armazenar dados e
fórmulas. A interseção de cada linha e coluna em uma planilha forma uma célula. Você pode inserir
um valor constante ou uma fórmula em cada célula. Um valor constante é normalmente um número
(incluindo uma data ou hora) ou texto, mas pode também ser um valor lógico ou valor de erro. Na
Figura 1.10 temos um exemplo do cursor posicionado na Célula C4 (intersecção da Coluna “C”
com a linha “4”).

Figura 1.10 – O Cursor Posicionado na Célula C4.

CÉLULA ATIVA
É a célula exibida com uma borda em negrito, que indica que a célula está selecionada. Os
próximos dados digitados serão inseridos nesta célula, ou o próximo comando escolhido será
aplicado nesta célula. Se você selecionar mais de uma célula, a primeira célula é a célula ativa; as
outras células da faixa selecionada serão as células destacadas. No exemplo da Figura 1.10, a célula
ativa é a célula C4.
ENDEREÇO DA CÉLULA
Toda célula é representada por um endereço. O endereço é formado pela letra (ou letras) da coluna e
o número da linha, nesta ordem: Primeiro a letra ou letras da coluna e depois o número da
linha. Por exemplo, a célula formada pelo encontro da primeira coluna (A), com a primeira linha
(1), possui o endereço A1. A célula B35 é a célula formada pelo encontro da coluna B, com a linha
35. Neste curso vou fazer referência a uma célula, sempre utilizando o seu endereço. Por exemplo:
"Digite 23 na célula B12". Na Figura 1.11 temos a indicação da célula C7:
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Figura 1.11 – Endereço de Célula = [LetraDaColuna][NúmeroLinha].

INTERVALO DE CÉLULAS
Quando trabalhamos com uma planilha, muitas vezes nos deparamos com a necessidade de tratar
um trecho ou uma determinada região de maneira diferente do restante da planilha. Um intervalo de
células é uma região da planilha que selecionamos a fim de trabalhar e modificar. Por exemplo,
podemos querer aplicar formatação de negrito em várias células ao mesmo tempo. Neste caso, o
primeiro passo será selecionar a faixa de células na qual queremos aplicar negrito. Um intervalo é
identificado através da célula do canto superior esquerdo e do canto inferior direito da faixa de
células. Uma faixa é representada pelo endereço da primeira célula (canto superior esquerdo), dois
pontos (:) e o endereço da última célula (canto inferior direito). Por exemplo: A1:A6, representa a
faixa de células de A1 até A6, conforme Ilustrado na Figura 1.12:

Figura 1.12 – A Faixa de Células: A1:A6.

Em diversas fórmulas e funções do Excel iremos utilizar faixas de células. Por exemplo, na função
Soma, podemos usar uma faixa de Células, como no exemplo a seguir:
=Soma(A1:A1000)
Esta fórmula irá retornar a soma dos valores desde a célula A1 até a célula A1000. Outros exemplos
de faixas de células:
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A5:C14 -> Da célula A5, até a célula 14, ou seja das linhas 5 a 14, nas colunas A, B e C. Na Figura
1.13 temos a indicação desta faixa.

Figura 1.13 – A Faixa de Células: A5:C14.

Outros exemplos de faixas de células:
B5:B200 -> Da célula B5 até a célula B200
G10:J200: Da célula G10, até a célula J200, ou seja das linhas 10 a 200, nas colunas G, H, I e J.
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Lição 04: Pasta de Trabalho e Planilhas
O conceito de Pastas de Trabalho e Planilhas:
Quando criamos uma ou mais planilhas no Excel 2013 estas são salvas em um arquivo com e
extensão .xlsx. Um conjunto de uma ou mais planilhas, salvas em um arquivo .xlsx, é o que o Excel
chama de "Pasta de Trabalho". Em resumo: "Pasta de Trabalho = Arquivo .xlsx gravado em uma
pasta no HD do seu computador (ou qualquer outra extensão de arquivos de Excel, tal como .xlsm,
que são pastas de trabalho que contém macros e programação VBA). Ao abrirmos uma nova pasta
de trabalho, esta é criada, por padrão, com uma única planilha, chamada de Plan1, conforme
indicado na Figura 1.14:

Figura 1.14 – Uma Pasta de Trabalho Recém Criada, com uma Única Planilha – Plan1.

Novidade a partir do Excel 2007 - Novos formatos de arquivos: O formato de arquivos do Excel,
a partir do Excel 2007, é baseado no padrão XML No Office 2007, a Microsoft apresentou novos
formatos de arquivos para seus principais aplicativos: Word, Excel e PowerPoint, conhecidos como
os formatos Office Open XML. Esses novos formatos de arquivo facilitam a integração com fontes
de dados externas e também oferecem tamanhos reduzidos e recuperação aprimorada de dados. No
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Excel 2013 o formato padrão para uma pasta de trabalho do Excel é o formato de arquivo com base
em XML do Excel 2013 (.xlsx). Outros formatos com base em XML são: o formato de arquivo
habilitado por macro e com base em XML do Excel 2013 (.xlsm), o formato de arquivo para um
modelo de Excel, do Excel 2013 (.xltx) e o formato de arquivo habilitado por macro, do Excel 2013
para um modelo do Excel (.xltm). Outra novidade é o formato de arquivo binário do Excel 2007.
Além dos novos formatos de arquivos com base em XML, o Office Excel 2007 também apresenta
uma versão binária do formato de arquivos segmentado e compactado para pastas de trabalho
grandes ou complexas. Esse formato de arquivo, o Office Excel 2007 formato de arquivo binário
(ou BIFF12) (.xls), pode ser usado para obter desempenho ideal e compatibilidade com versões
anteriores.
Compatibilidade com versões anteriores do Excel: Você pode verificar uma pasta de trabalho do
Office Excel 2013 para ver se ele contém os recursos ou formatações que não são compatíveis com
uma versão anterior do Excel, para que você possa fazer as alterações necessárias para obter melhor
compatibilidade com versões anteriores. Nas versões anteriores do Excel, você pode instalar
atualizações e conversores que ajudam a abrir uma pasta de trabalho do Excel 2013 para que você
possa editá-la, salvá-la e abri-la novamente, no Excel 2013, sem perder nenhuma função ou
recursos específicos do Excel 2013.
No Excel 2013 uma pasta de trabalho é o arquivo no qual você trabalha e armazena seus dados,
fórmulas, cálculos, gráficos e quaisquer outros elementos que possam fazer parte de uma planilha
do Excel. Pelo fato de que cada pasta de trabalho pode conter uma ou mais planilhas, você poderá
organizar vários tipos de informações relacionadas em um único arquivo, ou seja, em uma única
pasta de trabalho. Usamos as planilhas para listar, digitar, formatar e analisar os dados. Você pode
inserir e editar dados em diversas planilhas simultaneamente e realizar cálculos com base nos dados
dessas planilhas. Ao criar um gráfico, você pode colocá-lo na planilha com os seus dados
relacionados ou em uma folha de gráfico separada (maiores detalhes sobre a criação de gráficos, nas
lições do Módulo 5).
Os nomes das planilhas aparecem nas guias localizadas na parte inferior da janela da pasta de
trabalho. Para mover-se entre as planilhas, clique no nome da respectiva planilha, nas guia da
planilha na qual você deseja colocar o foco. O nome da planilha ativa fica em negrito. Podemos
inserir dezenas de planilhas em uma única Pasta de Trabalho. Uma analogia que gosto de utilizar é a
seguinte:
A pasta de trabalho (arquivo .xlsx) é como se fosse uma pasta tradicional, onde guardarmos
folhas de papel. Cada folha de papel é como se fosse uma planilha.
Ao abrirmos o Excel, por padrão é criada uma pasta chamada Pasta 1, contendo uma única planilha:
Plan1, conforme indicado anteriormente, na Figura 1.14.
Após inserirmos dados, criarmos novas planilhas e realizar cálculos devemos salvar a pasta de
trabalho para um arquivo no disco. Nas próximas lições aprenderemos a criar novas planilhas,
inserir dados e salvar as alterações. Por enquanto estamos apresentando os principais elementos do
Excel, elementos estes que você deve conhecer, antes de começar com os exemplos práticos.

É PROIBIDO O USO DESTE MATERIAL EM SALA DE AULA E EM TREINAMENTOS

Página 19 de 47

Excel 2013 Básico e Intermediário - Curso Profissionalizante Para o Mercado de Trabalho
Trecho de Demonstração!!!

Lição 05: Como Criar, Inserir, Excluir e Mover Planilhas.
Objetivo: Nesta lição você aprenderá a criar, renomear, mover e excluir planilhas dentro de uma
pasta de trabalho do Excel. Inicialmente vamos criar um conjunto de pastas e subpastas no disco
rígido (C:\) do seu computador. Utilizaremos esta estrutura durante o nosso curso. Lembrando que a
criação de pastas e subpastas é um conceito do básico do Windows, conceito este que você já deve
dominar, pois o conhecimento básico do Windows é pré-requisito para acompanhar estudar um
curso de Excel Básico e Intermediário.
Criando uma Estrutura de Pastas Para os Exemplos do Curso:
Sugiro que o amigo leitor crie uma pasta chamada Curso de Excel 2010, dentro da pasta C:\Meus
documentos (ou se você estiver usando o Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows
10, dentro da pasta Documentos). Dentro da pasta Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e
Intermediário, sugiro que sejam criadas duas subpastas: Exercícios e Soluções. Dentro da pasta
Exercícios, sugiro que criem uma pasta para cada módulo deste curso, fazendo o mesmo dentro da
pasta Soluções. A figura a seguir ilustra a sugestão:

Figura 1.15 – Estrutura de Pastas Para os Exemplos Deste Curso.

Nota: Para criar esta estrutura de pastas, utilize o Windows Explorer. Em caso de dúvidas sobre a
criação de pastas, consulte o Capítulo 2 do livro: Windows 7 – Guia Completo de Estudos,
disponível para acesso gratuito online em:
https://juliobattisti.com.br/artigos
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Trabalhando com Planilhas:
Conforme descrito no Módulo 1- Lição 4, ao abrirmos o Excel 2013 é criada uma pasta de trabalho
(Pasta 1), com uma planilha chamada Plan1. Nas versões anteriores, até o Excel 2010, ao criar uma
nova pasta de trabalho, a nova pasta já era criada com três planilhas (Plan1, Plan2 e Plan3). Nesta
lição aprenderemos a salvar esta pasta de trabalho no HD do seu computador e também
aprenderemos a criar, renomear, excluir e mover planilhas. A seguir temos uma descrição de como
efetuar as operações com planilhas:
Para renomear uma planilha: Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da planilha (Por
exemplo, Plan1 ), e no menu que é exibido clique em Renomear. O nome da planilha fica
selecionado. Basta digitar o novo nome (o nome antigo será apagado automaticamente) e pressionar
ENTER. Feito isso, a planilha já aparece com o novo nome. Experimente. Abra o Excel 2010 e
renomeie uma ou mais das planilhas.
Para inserir uma nova planilha em uma pasta de trabalho: Clique com o botão direito do mouse
sobre o nome de uma das planilhas existentes, como por exemplo em
e, no menu de
opções que é exibido, clique em Inserir, na janela que é aberta certifique-se de que a opção Planilha
esteja marcada e dê um clique no botão OK. O Excel 2013 insere uma nova planilha à esquerda da
planilha que você clicou, com o nome Planx, onde x é um a mais do que o número de planilhas. Por
exemplo, se você tem 3 planilhas o Excel cria a Plan4. Um inconveniente é que a planilha inserida
pode ficar fora de ordem, por exemplo Plan4 aparecendo antes de Plan3. Para resolver este
problema, podemos mover a planilha, conforme será explicado no próximo item. Para inserir uma
nova planilha você também pode clicar na guia PÁGINA INICIAL e, nas opções que são exibidas
clique em Inserir -> Planilha, conforme ilustrado na Figura 1.16:

Figura 1.16 – A opção Inserir Planilha, na Guia PÁGINA INICIAL.

Dica: Você também pode inserir uma nova planilha, à esquerda da planilha atual, usando a
combinação de teclas: Shift + F11.
Para mover uma planilha: Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o nome da planilha a ser
movida, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste a planilha para a nova posição.
Para excluir uma planilha: Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da planilha a ser
excluída e, no menu de opções que é exibido, dê um clique na opção Excluir. O Excel emite uma
mensagem pedindo confirmação e avisando que uma vez excluída a planilha, os dados dela não
poderão ser recuperados. Dê um clique em OK para confirmar a exclusão.
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Na próxima lição, iremos fazer um exercício passo-a-passo, onde iremos criar, renomear, mover e
excluir planilhas. No final salvaremos a pasta de trabalho no HD. Caso você já queira tentar
resolver o exercício, o objetivo do exercício é criar uma pasta de trabalho com 12 planilhas,
nomeadas conforme indicado na Figura 1.17:

Figura 1.17 – Uma Pasta de Trabalho com 12 Planilhas (Jan a Dez).

Depois salvaremos a planilha com o nome de "Modulo 1 - Lição 6.xlsx", na pasta Documentos\
Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e Intermediário\Exercícios\Módulo1. A resolução deste
exercício será o assunto da próxima lição. Lembre-se que se você estiver trabalhando com o
Windows XP, ao invés de Documentos você deve usar a pasta Meus Documentos.
Novidade do Excel 2013: Você já deve ter observado que à direita da última planilha da pasta de
trabalho, aparece um sinal de adição dentro de um círculo . Se você clicar neste sinal de
adição, será criada, imediatamente, uma nova planilha. Este é mais um exemplo de como a interface
do Excel foi completamente redesenhada para facilitar e agilizar o acesso aos principais comandos e
funções. Um simples clique no sinal de adição, à direito da última planilha, é um atalho para criar
uma nova planilha, em branco. A nova planilha será criada no final da lista de planilhas, à esquerda
do sinal de adição dentro do círculo
. O sinal de adição entro do círculo fica sempre bem à
direita da última planilha da pasta de trabalho, para permitir que, rapidamente, você possa criar
novas planilhas.
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Lição 06 – Exemplo Prático – Criação de Planilhas
Objetivo: Nesta lição vamos resolver o exercício proposto no Módulo 1 - Lição 5. Vou utilizar
uma abordagem do tipo passo-a-passo, no formato de estudo dirigido.
Exemplo Prático: Para criar a Pasta de Trabalho Modulo 1 - Lição 6.xlsx, proposta na lição
Anterior, siga os passos indicados a seguir:
Procedimento 1: Para criar uma pasta de trabalho do Excel (arquivo .xlsx) em branco e salvar com
o nome de Modulo 1 - Lição 6.xlsx, na pasta Documentos\ Exemplos – Livro de Excel 2013 –
Básico e Intermediário\Exercícios\Módulo1. Siga os passos indicados a seguir:
1.

Abra o Excel 2013.

2.
Na tela de abertura do Excel 2013 dê um clique na opção Pasta de trabalho em branco,
ilustrada na Figura 1.18:

Figura 1.18 – A Opção Pasta de trabalho em branco, para criar uma Nova Pasta de
Trabalho.

3.
Será aberta uma Pasta de Trabalho em branco, com o nome de Pasta1.xlsx. Vamos salvar
este arquivo na pasta Documentos\Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e
Intermediário\Exercícios\Modulo 1, com o nome de Modulo 1 - Lição 6.xlsx
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Nota: Podemos utilizar espaços no nome das pastas e dos arquivos, pois isto é suportado a partir do
Windows 95. A pasta Documentos\ Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e
Intermediário\Exercícios\Modulo 1 já deve ter sido criada, conforme orientações da lição anterior.
Lembrando que a partir do Windows Vista, ao invés da pasta Meus documentos o nome da pasta é
apenas Documentos.
4.
Para salvar a Pasta de trabalho clique no botão Salvar, que fica no canto superior esquerdo
da janela do Excel ( ).
5.
Será aberta a tela Salvar como, indicada na Figura 1.19. No lado esquerdo, abaixo de Salvar
Como clique na opção Computador. Nas opções que são exibidas do lado direito da tela clique no
botão Procurar.

Figura 1.19 – A Janela Salvar como.

6.
Será aberta a janela Salvar Como. Por padrão já vem selecionada a pasta Documentos. Na
listagem de pastas que é exibida, dê um clique duplo na pasta Exemplos – Livro de Excel 2013 –
Básico e Intermediário para abri-la (pasta esta que você já deve ter criado, conforme orientações
da lição anterior). Serão exibidas as subpastas da pasta Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e
Intermediário. Dê um clique duplo na pasta Exercícios para abri-la. Serão exibidas as subpastas da
pasta Exercícios. Dê um clique duplo na pasta Modulo 1 para abri-la. No campo Nome do arquivo,
digite Modulo 1 - Lição 6.xlsx. Sua janela deve estar conforme indicado na Figura 1.20:
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Figura 1.20 – Salvando a Planilha como Modulo 1 – Lição 6.xlsx.

6.
Dê um clique no botão Salvar e pronto, a pasta de trabalho (ainda vazia), terá sido salva na
pasta Documentos\ Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e Intermediário \Exercícios\Modulo
1, com o nome de Modulo 1 - Lição 6.xlsx.
Procedimento 2: Para criar as planilhas Jan, Fev, ..., Dez. Siga os passos indicados a seguir:
1.
Já temos uma planilha, a qual é criada, automaticamente, quando criamos uma nova pasta de
trabalho: Plan1. Estas planilha é criada automaticamente, ao criarmos uma nova pasta de trabalho.
O nosso trabalho será criar mais 11 planilhas e renomeá-las.
2.
Para criar uma planilha clique com o botão direito do mouse em qualquer uma das planilhas
já existentes e, no menu de opções que é exibido clique em Inserir... Será aberta a janela Inserir.
Clique na opção Planilha e dê um clique em OK. Pronto, uma nova planilha será inserida na sua
Pasta de Trabalho. As planilhas serão inseridas fora de ordem. Isto não tem importância, uma vez
que vamos renomeá-las depois. Repita esta operação até você ter 12 planilhas, independentemente
da ordem em que elas estejam. No exemplo da Figura 1.21, temos as 12 planilhas, embora fora de
ordem:

Figura 1.21 – Pasta de trabalho com 12 Planilhas.

3.

Agora estamos quase lá, só falta renomear as planilhas.

4.
Vamos começar a renomear a partir da planilha bem da Esquerda, ou seja, vamos renomear
a primeira planilha da esquerda para a direita com o nome de Jan, a segunda planilha da esquerda
para a direita com o nome de Fev, a terceira planilha da esquerda para a direita com o nome de Mar
e assim por diante.
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5.
Para renomear uma planilha, dê um clique com o botão direito do mouse no nome da
planilha. Por exemplo, aponte o mouse para o nome da primeira planilha, bem à esquerda e dê
um clique com o botão Direito do mouse. No menu que surge, clique com o botão esquerdo do
mouse no comando Renomear.
6.

O nome da planilha ficará selecionado, conforme indicado na Figura 1.22:

Figura 1.22 – Nome da Planilha Selecionado.

Dica: Outra maneira de selecionar o nome de uma planilha, para poder renomeá-la, é simplesmente
dando um clique duplo no nome da planilha.
7.
Não movimente o mouse nem clique no nome selecionado, apenas digite o novo nome.
Quando você digitar a primeira letra do novo nome, todo o nome antigo será excluído. No nosso
exemplo, simplesmente digite Jan e pressione ENTER. A planilha terá sido renomeada, conforme
Indicado na Figura 1.23:

Figura 1.23 – Primeira Planilha Renomeada para Jan.

8.
Repita os passos 5, 6 e 7, para renomear as demais planilhas. No final a sua pasta de trabalho
deverá estar conforme indicado na Figura 1.24:

Figura 1.24 – As Doze Planilhas já Devidamente Renomeadas.

9.
Salve as alterações. Para isso clique no botão Salvar ( ), o qual fica no canto superior
esquerdo da janela do Excel. Outra alternativa é pressionar a combinação de teclas: Ctrl + B.
10.
Feche a pasta de trabalho Modulo 1 - Lição 6.xlsx, para isso clique na guia
e, no
menu de opções que é exibido, clique em Fechar ou pressione a combinação de teclas Alt+F4.
Pronto, está concluído o nosso primeiro exemplo.
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Lição 07 - Teclas de Movimentação no Excel.
Objetivo: Nesta lição aprenderemos a nos movimentar em uma planilha do Excel.
Técnicas de Movimentação e Seleção:
Quando trabalhamos com uma planilha eletrônica sempre precisamos nos movimentar "de um lado
para outro" ou "para cima e para baixo". O Excel nos permite movimentar-se pela planilha de várias
maneiras diferentes, seja usando o mouse ou o teclado. Estas técnicas devem ser abordadas pelo
simples fato de que devemos nos preocupar com o crescimento gradativo de nossas planilhas, ou
seja, a medida em que vamos aprimorando as planilhas elas vão crescendo, ficando com mais
linhas, mais planilhas dentro da mesma pasta de trabalho e assim aparece a necessidade de nos
movimentarmos com maior rapidez e eficiência, dentre vários pontos da planilha e entre as
planilhas de uma mesma pasta de trabalho. Observe a tabela a seguir, na qual são descritas as
principais maneiras de movimentação por uma planilha do Excel.
Tecla

Ação

Seta para cima

Move o cursor uma célula para cima.

Seta para baixo

Move o cursor uma célula para baixo.

Seta para a direita

Move o cursor uma célula para a direita.

Seta para a esquerda

Move o cursos uma célula para a esquerda.

Ctrl + Home

Move o cursor para a célula A1.

End + Tecla de Direção

End seguido de uma das teclas de direção, move o cursor
para o próximo bloco de dados, na direção da seta
utilizada.

Page Up

Vai uma tela para cima.

Page Down

Vai uma tela para baixo.

Ctrl + Page Down

Vai para a próxima planilha.

Ctrl + Page Up

Volta para a planilha anterior.

Você também pode deslocar o cursor para qualquer célula, utilizando o mouse. Basta clicar na
célula de destino e o cursor será posicionado na célula clicada. Também estão disponíveis barras de
rolagem horizontal e vertical, para que possamos nos deslocar, rapidamente, para diferentes pontos
de uma planilha. Para deslocar-se de uma planilha para outra, basta clicar no nome da planilha, na
parte inferior da tela do Excel. Por exemplo, se você está na planilha Jan, para se deslocar para a
planilha Fev, basta clicar em Fev, na parte inferior da janela.
Experimente. Abra uma planilha em branco e use os comandos indicados na tabela anterior, para
movimentar-se pelas células da planilha. Depois de fazer os testes desejados, feche o Excel sem
salvar a planilha.
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Lição 08 - Inserindo dados em uma Planilha.
Objetivo: Nesta lição aprenderemos a inserir dados em uma planilha. O nosso objetivo é aprender a
inserir informações de diferentes tipos na planilha. Não nos preocuparemos, neste momento, com a
formatação dos dados e com a realização de cálculos. Aprenderemos estas tarefas nas lições dos
próximos módulos.
Inserindo dados em uma planilha:
Você pode digitar dois tipos diferentes de dados em uma planilha:
Valores constantes: Um valor constante é um tipo de dado que você digita diretamente na célula,
ele pode estar em formato de número, incluindo datas, horas, moedas, porcentagens, frações ou
notação científica, ou em formato de texto. Os valores são constantes, isto é, não são obtidos a partir
de cálculos envolvendo outros valores e podem ser alterados sempre que necessário.
No Excel pode-se inserir três tipos básicos de constantes: números, datas e horas, e texto:
Números:
Para digitar um número como valor constante, clique na célula onde o valor deve ser inserido e
digite o número. Os números podem incluir caracteres numéricos (de 0 a 9) e qualquer um dos
caracteres especiais a seguir:+ - ( ) , / $ %.
Se uma entrada consistir em qualquer caractere diferente dos caracteres especiais apresentados, o
Excel interpretará a entrada como sendo do tipo Texto. Por exemplo: Rua dos Milagres nº 173, CS
170. Um valor interpretado como texto é, automaticamente, alinhado à esquerda dentro da célula.
Algumas observações importantes:
1.

Você pode incluir pontos nos números, como em 1.000.000.

2.

Uma vírgula numa entrada numérica indica um valor decimal, por exemplo: 10,23.

3.

Os sinais de adição (+) digitados antes dos números são ignorados.

4.
Coloque um sinal de subtração (-) antes dos números negativos ou coloque-os entre
parênteses.
Nota: Ao criar uma nova planilha, todas as células utilizarão o formato de número "Geral". Sempre
que possível, o Excel atribui automaticamente o formato de número correto para a sua entrada. Por
exemplo, quando você digita um número com um sinal de moeda (R$) antes ou com um sinal de
porcentagem depois do número (%), o Excel altera automaticamente o formato da célula de Geral
para Moeda ou Porcentagem, respectivamente. Os números digitados são alinhados à direita da
célula.
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Importante: Nas fórmulas, você não pode usar parênteses para indicar números negativos, pontos
para separar milhares e nem cifrões ($) antes de valores monetários. Você aprender a utilizar
fórmulas no decorrer deste livro.
Texto:
Um texto é composto de letras ou qualquer combinação de números e letras. Qualquer conjunto de
caracteres digitados numa célula que não for interpretado pelo Excel como número, fórmula, data,
hora, valor lógico ou valor de erro será interpretado como texto. Quando o texto for digitado, os
caracteres serão alinhados automaticamente à esquerda na célula. Para digitar um texto, clique na
célula onde o texto deve ser inserido e digite o texto. Uma célula aceita até 255 caracteres. Você
pode formatar os caracteres dentro de uma célula, usando os comandos de formatação disponíveis.
Trataremos de formatação nos próximos módulos.
Data e Hora:
Se você quiser exibir a hora usando o relógio de 12 horas, digite “am” ou “pm”, por exemplo, 3:00
PM. Você também pode digitar “a” ou “p” em vez de “am” ou “pm”. Deixe sempre um espaço entre
a hora e a letra. A menos que você queira digitar “am” ou “pm”, o Excel exibe a hora utilizando o
relógio de 24 horas, por exemplo, 15:00. O relógio de 24 horas é o padrão oficial para o Brasil.
Você pode digitar data e hora na mesma célula. Para isso, basta inserir um espaço entre a data e a
hora. Para digitar datas, use uma barra (/) ou um hífen (-) como separador entre dia, mês e ano. Por
exemplo: 21-09-2017 10:56:37 ou 21/09/2017 11:56:37.
Embora você possa exibir datas e horas em diversos formatos padrão, o Excel armazena todas as
datas como números seriais e todas as horas como frações decimais. Já que datas e horas são
tratadas como números, elas podem ser adicionadas, subtraídas e incluídas em outros cálculos. Você
pode ver datas e horas formatadas como números seriais ou como frações decimais. Falaremos mais
sobre datas e formatação de datas nos próximos capítulos.
Dica: Para um curso completo sobre Fórmulas e Funções para o Trabalho com Datas e Horas no
Excel, consulte o seguinte endereço sobre o Curso Tudo Sobre Datas e Horas no Excel:
http://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=CEXC000006

Fórmulas:
Uma fórmula é uma seqüência de valores constantes, referências de célula (o endereço da célula),
nomes, funções ou operadores que produzem um novo valor a partir de cálculos com os valores
existentes.

As Fórmulas Sempre Iniciam com um Sinal de Igual =
O valor resultante de uma fórmula pode ser alterado quando outros valores da planilha forem
alterados. Por exemplo, se temos uma fórmula para calcular a média anual de vendas, com base nas
médias mensais de vendas, sempre que uma média mensal de vendas for alterada, a média anual
será, automaticamente, recalculada. Este é um dos grandes atrativos do Excel. Quando um dos
valores que compõem uma fórmula for alterado, a fórmula será, automaticamente, recalculada. Este
procedimento faz com que os dados de uma planilha estejam sempre atualizados.
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Como Editar Valores em uma Célula:
Para editar os valores que estão em uma célula, você deve clicar na célula a ser editada, para
posicionar o cursor na célula e pressionar a tecla F2. Ao pressionar a tecla F2 você entra no modo
de edição e pode usar as setas para a direita e para a esquerda, para se deslocar pelo conteúdo da
célula. Após fazer as alterações necessárias é só pressionar Enter e pronto. Se você não pressionar a
tecla F2, para entrar no modo de edição, ao digitar qualquer tecla, todo o conteúdo atual da célula
será excluído e você terá que digitar tudo de novo.
Como Excluir o Conteúdo de uma Célula:
Para excluir o conteúdo de uma célula, basta clicar na célula para selecioná-la e pressionar a tecla
Delete.
Novidade do Excel 2007/2010/2013: Uma das novidades introduzidas pelo Excel 2007 e, é claro,
presentes no Excel 2010 e também no Excel 2013 é que você pode alterar a cor da guia onde tem o
nome da planilha. Na parte de baixo, onde tem os nomes Plan1, Plan2, etc., é possível alterar a cor
da guia, o que não era possível nas versões anteriores (até o Excel 2003). Para alterar a cor de uma
guia, clique com o botão direito do mouse no nome da guia e, no menu de opções que é exibido,
clique em Cor da guia e, na lista de cores que é exibida, clicar na cor desejada. Na Figura 1.25
temos um exemplo onde apliquei diferentes cores, as três primeiras guias das planilhas Jan a Dez:

Figura 1.25 – Alterando a Cor das Guias de Planilhas.

Nota: Ainda não é possível formatar o texto com o nome da guia, aplicando efeitos tais como
negrito, itálico ou alterar a cor da fonte. Talvez nas próximas versões do Excel, esteja disponível
esta opção.
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Lição 09 - Criação de Planilha – Exemplo Prático
Objetivo:
Nesta lição criaremos a planilha Modulo 1 - Lição 9.xlsx e salvaremos a planilha na pasta
Documentos\Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e Intermediário\Exercícios\Modulo1.
Exemplo Prático: Para criar a planilha Modulo 1 - Lição 9.xlsx, siga os passos indicados a seguir:
1.

Abra o Excel 2013.

2.
Na tela de abertura do Excel 2013 dê um clique na opção Pasta de trabalho em branco.
Será criada e aberta uma pasta de trabalho em branco, com o nome de Pasta1.xlsx.
3.

Clique na Célula A1 e digite o seguinte texto:

COOPERATIVA DE PRODUTOS AGRÍCULAS ABC.
O texto irá ultrapassar a coluna A. Por enquanto não se preocupe com isso. Após digitar o texto
pressione Enter.
4.

Clique na Célula A3 e digite o seguinte texto:

Acompanhamento mensal de venda dos principais produtos.
5.

Continue digitando as informações conforme indicado na Planilha na Figura 1.26:
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Figura 1.26 – Criando a Nossa Primeira Planilha com Dados.

6.
Ao digitar uma informação pode acontecer que esta ultrapasse o tamanho padrão da coluna.
Se isso acontecer e for uma coluna com dados numéricos, o Excel, ao invés de exibir os dados da
coluna, irá exibir apenas sinais de #######.
Podemos aumentar o tamanho de uma coluna, facilmente, utilizando o mouse. Para aumentar o
tamanho da coluna C, por exemplo, coloque o mouse na divisória entre as duas colunas (entre o
botão do cabeçalho da coluna C e da Coluna D, por exemplo), a seta do mouse troca para uma seta
de ponta dupla. Estando a seta do mouse no formato de uma seta dupla, clique com o botão
esquerdo do mouse e mantenha o botão pressionado. Agora movimente o mouse para a direita,
ainda com o botão esquerdo pressionado. O tamanho da coluna C vai sendo aumentado. Movimento
o mouse para a esquerda, ainda com o botão esquerdo pressionado. O tamanho da coluna C vai
diminuindo. Veja que é bastante simples aumentar ou diminuir o tamanho de uma coluna, usando o
mouse.
7.
Também podemos deixar uma coluna do tamanho exato, ou seja, nem maior nem menor do
que o necessário para exibir os dados da coluna. Para isso basta apontar o mouse para a divisória
entre a coluna a ser ajustada e a próxima coluna. Quando a seta trocar para uma seta de ponta dupla
dê um clique duplo. A coluna se ajusta exatamente para o tamanho necessário. Na Figura 1.27 eu
indico o que eu chamo de divisória da coluna:

Figura 1.27 – A divisória Entre Colunas.

Importante: Sempre que eu falar em divisória da coluna é na divisória entre os botões do
cabeçalho de cada coluna, conforme ilustrado na Figura 1.27.
8.

Após termos digitados os dados é hora de salvarmos a nossa planilha.

9.
Para salvar a Pasta de trabalho clique no botão Salvar ( ), o qual fica no canto superior
esquerdo da janela do Excel ou pressione a combinação de teclas Ctrl+B.
10.
Na janela que é exibida clique no botão Procurar. Será aberta a janela Salvar Como, já
descrita anteriormente.
11.
Por padrão já vem selecionada a pasta Documentos. Lembrando que estamos trabalhando
com a pasta Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e Intermediário, a qual está dentro da pasta
documentos. Caso você esteja utilizando outra pasta, é só acessar a pasta que você está utilizando.
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Para o nosso exemplo dê um clique duplo na pasta Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e
Intermediário para abri-la (pasta esta que você já deve ter criado, conforme orientações das lições
anteriores). Serão exibidas as subpastas da pasta Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e
Intermediário. Dê um clique duplo na pasta Exercícios para abri-la. Serão exibidas as subpastas da
pasta Exercícios. Dê um clique duplo na pasta Modulo 1 para abri-la. No campo Nome do arquivo,
digite Modulo 1 - Lição 9.xlsx.
12.
Dê um clique no botão Salvar e pronto, a pasta de trabalho terá sido salva na pasta
Documentos\ Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e Intermediário\Exercícios\Modulo 1, com
o nome de Modulo 1 - Lição 9.xlsx
13.

Nas próximas vezes que você for salvar o arquivo basta clicar no botão Salvar (

).

Dica: Um atalho rápido para salvar a planilha é Ctrl + B.
14.
Com isso criamos a nossa primeira planilha e salvamos ela no Disco rígido, na pasta
Documentos\Exemplos – Livro de Excel 2013 – Básico e Intermediário\Exercícios\Modulo 1, com
o nome de Modulo 1 - Lição 9.xlsx.
No futuro, depois de ter salvo e fechado esta planilha, para abrir novamente, basta abrir o Excel e,
na tela principal do Excel, clicar na guia AQRUIVO (
). No menu de opções que é exibido
clique em Abrir. Ao utilizar este comando surge janela Abrir. Nesta janela você deve navegar até a
pasta ou subpasta onde está o arquivo .xlsx a ser aberto. Uma vez encontrada a pasta onde está o
arquivo, damos um clique no arquivo a ser aberto, para selecioná-lo, conforme exemplo ilustrado na
Figura 1.28. Uma vez selecionado o arquivo a ser aberto é só dar um clique no botão Abrir.
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Figura 1.28 – O Comando ARQUIVO -> Abrir.

Feche a pasta de trabalho Modulo 1 - Lição 9.xlsx, para isso clique na guia
e, no
15.
menu de opções que é exibido, clique em Fechar ou pressione a combinação de teclas Alt+F4 ou dê
um clique no botão fechar(x) que fica no canto superior direito do Excel. Se você tiver feito alguma
alteração que não foi salva ainda, será emitida uma mensagem com as opções Sim (para salvar as
alterações), Não (para descartar as alterações) ou Cancelar para não fechar a janela de aviso e voltar
para o Excel.
16.
Caso esta mensagem seja exibida, para salvar as alterações basta dar um clique no botão
Sim. Para descartar as alterações que ainda não foram salvas, dê um clique no botão Não. Para
voltar ao Excel dê um clique no botão Cancelar.
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Lição 10 - Editando Dados em uma Planilha
Objetivo: Vamos aprender a alterar e excluir dados em uma planilha.
Como Alterar (Editar) os Dados Existentes em uma Planilha:
São muitos os motivos que podem exigir a alteração dos dados digitados em uma planilha:
•
•
•
•

Erros de digitação.
Necessidade de atualizar alguma informação.
Alterar fórmulas.
Inserir ou excluir informações.

Para alterar a informação existente em uma célula é bastante simples. Clique na célula a ser alterada
e pressione a tecla F2. Ao pressionar a tecla F2, você entra no modo de edição. No modo de edição
podemos utilizar as setas (direita, esquerda, para cima e para baixo), para nos movimentar pelo
texto a ser alterado. Também podemos utilizar a tecla Del para apagar o caractere que está à direita
do cursor e a tecla BackSpace, para excluir o caractere que está à esquerda do cursor.
Podemos utilizar a Barra de Fórmulas para alterar o conteúdo de uma célula. Ao clicar em uma
célula, o conteúdo da célula será exibido na Barra de Fórmulas, conforme destacado na Figura 1.29:
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Figura 1.29 – Os Dados Podem ser Editados na Barra de Fórmulas.

Clique com o mouse na Barra de Fórmulas e edite o conteúdo da célula atualmente selecionada.
Após ter feito as alterações desejadas é só pressionar ENTER.
Como Excluir (Deletar) os Dados Existentes em uma Planilha:
Para excluir o conteúdo de uma célula faça o seguinte:
1.

Clique na célula cujo conteúdo será excluído, para selecioná-la.

2.

Pressione a tecla DEL e pronto, o conteúdo da célula será excluído.

Cuidado: Ao excluir o conteúdo de uma célula não será emitida nenhuma mensagem solicitando a
confirmação da exclusão.
Dica: Outra maneira de excluir o conteúdo de uma célula é clicar na célula para selecioná-la e
começar a digitar um novo conteúdo. Ao começar a digitar um novo conteúdo, tudo o que havia na
célula é apagado e substituído pelo novo conteúdo que está sendo digitado.
Exercício: Altera a planilha Modulo 1 - Lição 9.xlsx, para que ela fique conforme indicado na
Figura 1.30:

Figura 1.30 – Alterando a Nossa planilha.
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Após ter feito as alterações clique a guia ARQUIVO. Nas opções que são exibidas clique em Salvar
Como, para salvar a planilha com o nome de Modulo 1 - Lição 10.xlsx, na pasta Documentos\
Exemplos - Livro de Excel 2013 - Básico e Intermediário\Exercícios\Modulo1.

Lição 11 - A guia PÁGINA INICIAL
Objetivo: Nesta lição vou apresentar os principais comandos/botões da guia Página Inicial e suas
respectivas funções.
A Guia PÁGINA INICIAL:
Na Figura 1.31 temos a guia PÁGINA INICIAL. Esta é a guia que é selecionada, por padrão,
quando criamos uma nova planilha. Nesta guia temos acesso a uma série de botões, os quais
executam as funções básicas mais utilizadas no Excel.
CONTINUA NO LIVRO....

•

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001531
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