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Este capítulo é uma visão geral introdutória do Excel 2022. mesmo se você já 

estiver familiarizado com alguma versão do Excel, é recomendável a leitura (ou 

pelo menos dar uma olhada) neste capítulo.

O que é e para que serve o Excel?

O Excel é um programa que nos permite criar planilhas inteligentes. Ele reconhece 

as informações digitadas e com elas realiza cálculos, verificações, comparações, 

gráficos, tabelas e muito mais. Com o programa podemos realizar, em poucos 

segundos, o que levaríamos horas para fazer manualmente ou com o auxílio de 

outros equipamentos de cálculo.

O Excel pode ser útil para qualquer pessoa que tenha um computador, seja ela 

profissional liberal, estudante, dona de casa, empresário ou professor.

O Excel é uma ferramenta de planilha mais usado no mundo, foi desenvolvida 

pela Microsoft e publicada para os sistemas operacionais Microsoft Windows e 

Mac OS. O software Permite fazer cálculos simples, usar ferramentas gráficas, 

construir tabelas dinâmicas e criar macros. o Excel usam uma coleção de células 

organizadas em linhas e colunas. Eles também podem usar histogramas, 

gráficos e diagramas  para exibir dados, todas essas funcionalidades são muito 

úteis para o dia a dia na rotina administrativa escolar por exemplo.

O Excel ajuda os usuários a organizar os dados para que possam ver diferentes 

elementos de diferentes perspectivas. 

O Microsoft Excel desempenhou um papel crítico na contabilidade e manutenção 

de registros para operações comerciais nos primeiros dias da computação 

empresarial isso foi possível com a propagação dos computadores.

Inserir uma coluna de valores e clicar em uma célula na parte inferior da planilha 

e, em seguida, usar o botão "soma automática" para permitir que essa célula 

some todos os números inseridos acima, é bastante simples com o Microsoft 

Excel. Isso substitui as contagens contábeis manuais, um componente de 

negócios demorado antes de desenvolver a planilha contemporânea.

INTRODUÇÃO AO EXCEL
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Os recursos do Excel o tornaram o aplicativo mais usado. O Excel é um programa 

amplamente utilizado devido aos seus amplos recursos e recursos poderosos. A 

Microsoft incorporou uma série de novos recursos a cada nova versão do Excel 

2007, 2010, 2013, 2016 e Office Online 365. A seguir estão os recursos mais 

importantes do Microsoft Excel.

As principais características do Excel podem ser divididas em três categorias: 

gráfica, de banco de dados e funcional:

O Excel tem uma ampla gama de recursos gráficos que representam dados em 

gráficos e diagramas.

• Gráficos: Os gráficos podem representar dados em um formato gráfico 

ricamente exibido.

• Formas: Podemos usar uma variedade de formas para mostrar dados em 

infográficos e formas. Com A ferramenta de forma livre do Excel, podemos 

projetar a forma que quisermos. 

• SmartArt: Podemos utilizar SmartArts para expressar graficamente 

informações alinhando dados de forma criativa.

• Clip Arts: Podemos utilizar cliparts prontos para uso para ilustrar nossa 

mensagem em formato visual.

• Imagens: Qualquer imagem pode ser usada para melhorar os objetos. 

Planilhas, Formas e Gráficos têm exemplos de planos de fundo. 

O Excel é usado como banco de dados e para várias tarefas de processamento 

de dados.

• Tabelas dinâmicas: podemos resumir os dados para construir tabelas 

cruzadas eficazes com tabelas dinâmicas.

• Slicers: No Excel 2010, Slicers foram adicionados, o que nos permite conectar 

vários pivôs tabelas e filtrar dados usando botões.

CARACTERÍSTICAS DO EXCEL

RECURSOS GRÁFICOS

RECURSOS DO BANCO DE DADOS
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• Tabelas. Podemos fazer tabelas formadas por registros e campos nos dados. 
Isso torna mais fácil realizar pesquisas adicionais rapidamente.

• Minigráficos: desde o Excel 2010, conseguimos inserir gráficos leves nas células. 
• Banco de dados: Podemos usar o Excel como banco de dados para armazenar 
os 1 milhão de registros. Podemos nos conectar a uma planilha ou banco de 
dados e importar dados para o Microsoft Excel. 

• Ordenação: No Excel, podemos ordenar os dados. Com uma ou mais colunas, 
podemos classificar Crescente ou Descendente.

• Filtragem: Podemos usar o Excel para filtrar os dados. Para filtrar com as opções 
necessárias, podemos definir a variedade das opções. A Filtragem Avançada no 
Excel permite realizar filtros mais complexos.

• Validações de dados: O recurso de validação de dados permite limitar o tipo de 
dados que pode ser inserido em uma célula. Também podemos fornecer um 
menu suspenso no qual você pode selecionar em uma lista predefinida.

• Agrupamento: Podemos agrupar as linhas e colunas com registros filho e pai.

As Funções e Ferramentas do Excel permitem que você faça cálculos difíceis e 
aprimore os recursos do aplicativo Excel.

• Funções: O Excel Cells tem mais de 300 fórmulas integradas para escolher. A 
precisão das fórmulas (Texto, Data, String, Matemática e assim por diante) 
ajudará na precisão dos cálculos.

• Macros VBA: A programação VBA está incluída no Excel. Macro é um recurso 
que pode ser usado para automatizar tarefas repetitivas.

• Suplementos do Excel: Para estender a funcionalidade do Excel, podemos criar 
Suplementos do Excel usando VBA ou .NET.

• Hiperlinks: Podemos usar hiperlinks no Excel para navegar facilmente entre as 
seções da planilha.

• Formato Condicional: Os dados podem ser formatados com base em critérios 
específicos. Isso ajuda a chamar a atenção para o intervalo de dados 
importante.

• Verificação ortográfica: O recurso de verificação ortográfica integrado nos 
ajuda a evitar problemas gramaticais e ortográficos nos dados.

• As configurações de proteção de pasta de trabalho, planilha e VBA estão 
disponíveis no Excel. • Suplementos do Excel para análise de dados e ETL são 
muitos.

O Excel é usado para uma ampla gama de tarefas. A seguir estão algumas das 
aplicações do Microsoft Excel. No Office 2007, o Excel introduziu o menu da faixa 
de opções e incorporou uma variedade de novos recursos:

RECURSOS FUNCIONAIS
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A tela do Excel tem muitos elementos úteis que você usará com frequência.
IMAGEM 1.1

Barra de acesso rápido

Botão de 
arquivo

Botão de arquivo

Lista de guias Barra de titulo Barra de Fórmulas

Barra de Fórmulas

Opções de exibição 
da faixa de opções

Caixa de 
pesquisa

Controles 
de janela

Recolher o 
botão da 
faixa de 
opções

Recolher o botão da  
faixa de opções  

Barra de 
rolagem 
vertical

Barra de rolagem  
vertical

Barra de 
rolagem 
horizontal

Barra de rolagem  
horizontal

Ampliar 
ou reduzir

Botões de 
visualização

Botão de 
nova planilha

Guias da 
planilha

Célula 
selecionada

G12Nome da
célula 
selecionada

Letras da 
coluna

Letras da coluna

Números 
de linha

TABELA 1.1

Clique neste botão para ocultar a Faixa de Opções temporariamente. 
Duplo click qualquer fita guia para que a Faixa de Opções permaneça 
visível. Ctrl+F1 é a tecla de atalho que faz a mesma tarefa.

As letras variam de A a XFD - uma para cada uma das 16.384 colunas do 
planilha. Você pode clicar em um cabeçalho de coluna para selecionar 
uma coluna inteira ou clique entre as letras da coluna e arraste para 
alterar a largura da coluna.

Clique neste botão para abrir a visualização especial, que contém 
muitas opções para salvar e compartilhar seu documento (incluindo 
impressão), configurando as opções do Excel e arquivos recentes.

Quando você insere informações ou fórmulas em uma célula, elas 
aparecem nesta barra.

Use esta ferramenta para rolar a página de visualização 
horizontalmente.

Use esta ferramenta para rolar a página verticalmente.

Nome Descrição

2 Conhecendo o Excel

Excel

Clique aqui e assista 
a demonstração
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Esta caixa exibe o endereço da célula ativa ou o nome da célula 
selecionada, intervalo ou objeto.

Adicione uma nova planilha clicando no botão +  Nova planilha (após a 
última guia da folha).

Esta barra de ferramentas personalizável contém comandos 
comumente usados. A Barra de Ferramentas de Acesso está sempre 
visível, independentemente da guia selecionada. 

Os números variam de 1 a 1.048.576—um para cada linha da planilha. 
Você pode clicar em um número de linha para selecionar uma linha 
inteira ou clicar entre os números de linha e arraste para alterar a altura 
da linha.

Use esse controle para localizar comandos ou fazer com que o Excel 
emita um comando automaticamente. Alt+G é o atalho para acessar a 
caixa de pesquisa.

Este contorno verde escuro indica a célula ou intervalo de células 
selecionado no momento. (Existem 17.179.869.184 células em cada 
planilha.)

Cada um dessas guias de planilha representa uma planilha diferente 
na pasta de trabalho. Uma pasta de trabalho pode ter uma grande 
quantidade planilhas, e cada planilha tem seu nome exibido em uma 
guia de planilha.

Nome Descrição

Nome da célula
selecionada
Botão de nova 

 planilha

Botões de 
visualização

Barra de acesso 
rápido

Números de linha

Caixa de pesquisa

Célula 
selecionada

Guias da planilha

 Para facilitar a utilização desse material para estudo de excel, o guia de 

estudos conta com blocos PASSO A PASSO  onde serão listadas alguns 

procedimentos que serão muito útil ao entendimento sobre planilhas dentro de 

cada bloco e em alguns casos será disponibilizado o link de um video 

demonstrativo sobre o assunto em questão, para acessá-lo basta clicar no ícone 

quando disponível:

 Sempre que possível, tente realizar o passo a passo descrito no material, 

lembrem-se, a prática leva a um bom desempenho e ao conhecimento.

Excel
Ícone de video 

sobre o assunto 
abordado.

clique e assista

Clique nesses botões para alterar a forma como a planilha é exibida. 
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Inserir dados em uma célula é bastante fácil. Basta você clicar sobre ela para 
selecioná-la e inserir os dados que desejar. O Excel sempre classificará o que você 
está digitando de quatro maneiras: texto, título, número, fórmula ou comando. 
Essa classificação é realizada quase sempre com base no primeiro caractere que 
for digitado. O Excel tem como padrão fazer o alinhamento de texto à esquerda da 
célula e de números à direita.

Vamos realizar um simples exemplo: escolha a célula A1, e digite o numero 27. 
Observe que, ao digitar o número 2, a barra de fórmulas muda, mostrando três 
ícones. Cada número inserido na célula é mostrado também na barra de 
fórmulas. Quando você ter minar com a digitação do número 27, ou qualquer 
outro dado,  pressione a tecla Enter:

Inserindo Dados em uma célula

Ícone Cancelar Ícone Inserir Ícone inserir FunçãoCélula A1

Quando você inclui alguma informação na célula e pressiona a tecla Enter, o Excel 
entende que a inserção dos dados para aquela célula está concluída.

Barra de Fórmulas

Imagem 1.2 Inserindo números

Vamos fazer o exemplo inserindo texto e números: 
fazer de acordo o exemplo a seguir:

Dê um clique sobre a célula A1 e digite a palavra Escola. Pressione a seta para a 
direita. Na próxima célula B1, digite a palavra INEP, pressione a seta para esquerda 
para voltar para a célula A1. Mova o retângulo de seleção para a célula A2 e entre 
com alguns nomes de escolas do município de Porto Nacional, que no caso serão 
Celso Mourão, Padre Luso, Marieta Macedo. Agora, clique na célula B2 e entre com 
as seguintes números: 17025125; 17051088; 17051100 . Veja, a seguir (Figura 1.3), a 
planilha com esses dados:

PÁG. 08



Imagem 1.3: inserindo dados.

Imagem 1.4: inserção de fórmulas.

Uma fórmula nada mais é que uma seqüência de operações constantes, nomes e 

funções que geram um novo valor a partir dos valores que já existem. Os passos 

para inserir fórmulas em uma célula são os mesmos que usamos para o texto, só 

que na célula será mostrado o resultado e, na Barra de Fórmula, a fórmula. Toda 

vez que inserimos uma fórmula, ela deve ser iniciada com um sinal de"=". Para dar 

continuidade ao nosso exemplo, siga as etapas:

Inserindo fórmulas em uma célula

1. Insira na célula C1 a palavra Alunos.

2. Na célula C2 digite o número 364.

3. Na C3 digite 262 e na C4 digite 155.

4. Agora, vá até a célula C5, digite a seguinte fórmula:=C2+C3+C4 e tecle Enter,

como mostra a Figura 1.4 a seguir:
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Formatar uma planilha é melhorar sua aparência, para que possa ser 
compreendida com maior facilidade. A formatação básica consiste em ajustar o 
título, os rótulos de dados, a largura das colunas, a altura das linhas, a cor de 
fundo e as bordas. A maior parte da formatação pode ser feita com os comandos 
da guia Página Inicial.

1

1

1

(1)Muda o tipo de letra (fonte) e o tamanho. (2)Aplica Negrito, Itálico e Sublinhado.

2

2

2

2

3

(1) Insere, altera e exclui bordas. (2)Altera a cor de fundo da célula. (3)Altera a 

cor da fonte.

(1)Alinha o texto verticalmente na célula.(2)Alinha o texto horizontalmente na 

célula.(3) Quebra o texto para a próxima linha quando chega ao limite da célula. 

(4)Junta duas células ou mais em uma única.

3

4

COMO ALTERAR A LARGURA DA COLUNA E A ALTURA DA LINHA
Alterar a largura da coluna e a altura da linha pode dar um aspecto mais 

organizado à planilha.

1
(1)Para aumentar ou diminuir a largura da coluna, 

posicione o mouse na junção do rótulo das colunas, 

clique, segure e arraste. Se mais de uma coluna 

estiver selecionada, todas serão redimensionadas 

com o mesmo tamanho.(2) O mesmo procedimento 

pode ser executado na junção das linhas para 

redimensionar sua altura.

Formatação básica de uma planilhaPASSO A PASSO

Imagem 1.5 

Imagem 1.6 

Imagem 1.7

Imagem 1.8
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Intimidade com o ExcelPASSO A PASSO

1 Pasta de trabalho
Documentos no Microsoft Excel são 
conhecidos como pastas de trabalho. 
Quando iniciar o programa. você será 
solicitado a criar uma nova pasta de 
trabalho ou abrir uma já existente. A 
partir daí, será possível criar uma 
planilha em branco ou escolher entre 
uma grande variedade de modelos 
prontos para ajudá-lo a começar.

1 Pintar células selecionadas
Você pode personalizar um conjunto 
de células do excel com a cor que 
deseja, basta selecionar o intervalo 
clicando com o botão esquerdo do 
mouse e ir selecionando as células 
que deseja pintar, feito isso certifique 
que estela em página inicial , clique *
na ferramenta de preenchimento    
................para selecionar a cor desejada. 

*

Operadores aritméticos
PRINCIPAIS OPERADORES

Os operadores aritméticos especificam o tipo de cálculo que se deseja executar 

em elementos em uma fórmula, como adição, subtração, multiplicação ou divisão.

O Excel segue os mesmos princípios da aritmética.

Excel

Clique aqui e assista 
a demonstração

Imagem 1.9 Imagem 2.0 

Figura 1.1 PÁG. 11



Por exemplo: Qual o resultado da seguinte operação que você colocou na célula?

O resultado será o valor 20. Primeiro é realizada a multiplicação; posteriormente 
a soma. Se você desejar realizar primeiro asoma, é necessário informá-la entre 
parênteses. Assim:

Dessa forma, o resultado será o valor 30, pois primeiro o Excel realiza a operação 
de soma que está entre parênteses para depois realizar o produto por3.

=5+5*3

=(5+5)*3

Operadores Relacionais

Os operadores relacionais são aqueles que fazem a relação entre dois ou mais 

testes lógicos, resultando sempre em VERDADEIRO ou FALSO. Os operadores 

relacionais são:

Veja alguns exemplos abaixo:

=3>5

=5<10

Resulta: FALSO

Resulta: VERDADEIRO

Excel

Clique aqui e assista 

=
>

<

>=
<=

a demonstração

Vamos ver na prática:

Figura 1.2 

Imagem 2.1
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Como usar o AutoPreenchimentoPASSO A PASSO

1  Defina o padrão
Primeiro, escolha um célula a partir da 
qual deseja iniciar a sequência e digite 
a primeira informação (em nosso 
exemplo. Janeiro). Em seguida, você 
deve pousaro cursor do mouse no 
canto inferior direito desta célula que 
contém o primeiro item da sequência 
desejada.

2  Replique o padrão
Agora, quando ele se converter em uma 
cruz preta. clique e arraste-o até a 
última célula que completa a sequência 
- em nosso exemplo a décima primeira 
célula seguinte. Por fim, solte o clique. 
Feito isso, o Excel terá preenchido toda a 
sequência.

++

EXERCÍCIO 01

1 No intervalo A3:O3, negrito, centralize, verticalmente e horizontalmente
2 Mescle o intervalo C2:O2, Centralize Horizontalmente.
3 Pinte os intervalos: C2:O3, A12:O12 e A14:O14
4 Formate o intervalo C4:O14 para número com duas casas decimais. 
5  Calcule a soma valores nas colunas C12, D12 e E12;
6 Calcule a subtração ou diferença entre as células da linha 12 e 13 
faça o calculo na linha 14 nas colunas C, D e E.
7 Calcule a soma total na coluna O.

Usando os conhecimentos obtidos, faça o seguinte:
VAMOS

PRATICAR

Imagem 2.2 Imagem 2.3

Imagem 2.4
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3 Aumentando a produtividade no trabalho

Para aumentar a produtividade no ambiente de trabalho, é preciso diminuir o 

tempo que se gasta para fazer uma tarefa, o que é um diferencial para o sucesso 

na vida profissional. Usar o Excel como uma ferramenta de produtividade significa 

usar os seus recursos corretamente e da maneira mais fácil possível. vamos ver 

algumas funcionalidades que ajudam a aumentar sua produtividade.

A barra de Ferramentas de Acesso Rápido é um conjunto de botões de comando 

que agiliza o acesso aos recursos mais utilizados. Está localizada na parte 

superior esquerda da janela do Excel.

Barras de ferramentas de acesso rápidoPASSO A PASSO

(1) Os botões-padrão dessa barra são: Salvamento Automático, Salvar, Desfazer, 

Refazer e Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido.
Excel

Clique aqui e assista 
a demonstração

1

Atalhos usados com frequência
Esta tabela lista os atalhos usados com mais frequência no Excel.

Ctrl + W

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

+

+

+

+

+

A

H

B

C

V

Imagem 2.5

Figura 1.3
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Atalhos usados com frequência
Esta tabela lista os atalhos usados com mais frequência no Excel.

Movimentando-se pela planilha

A seguir, você conhecerá algumas teclas de atalhos que são bastante 

utilizadas no Excel. Elas movimentam o retângulo de seleção pela planilha:

Ctrl +

Ctrl + z

Ctrl + 9

Ctrl + 0

Ctrl + x

RAlt + z

Alt + N

Ctrl + Alt + N

Delete

,

A CAlt + H , ,

Alt + P

Alt + A

Alt + W

Alt + M

B,Alt + C

D C, ,Alt + H

Shift + F10

Figura 1.4 

Figura 1.5
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Ctrl

End

End

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

PageUp

PageUp

PageUp

Home

PageDown

Alt

Alt

Ctrl

Ctrl

F5

PageDown

PageDown

Backspace

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Movimentando-se pela planilha

Figura 1.6

Imagem 2.6: Exemplo

Cálculos financeiros simples
1. Abra o Excel. Ele se iniciará e abrirá uma planilha em branco.

2. Crie uma planilha de Orçamento de compras, de acordo com a imagem 2.6 a 
seguir:

Na célula D4 inserir a fórmula para 
multiplicação entre B4 e C4, a fórmula 
ficará assim: =B4*C4 

Excel

Clique aqui e assista 
a demonstração
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