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1 Conceitos Básicos  
 

1.1 Pasta de Trabalho 
(WorkBook) 

 
Uma Pasta de Trabalho (ou WorkBook) é um arquivo criado a partir do aplicativo MS-
Excel®. Assim como o MS-Word® cria um documento de texto, o MS-Excel® cria uma 
Pasta de Trabalho (WorkBook) para operar com os dados que o usuário inserir. 
Ao salvar seus arquivos construídos usando o aplicativo MS-Excel® o usuário deverá 
indicar o tipo de pasta, sendo os tipos mais comuna os relacionados abaixo: 

a) Pasta de Trabalho do Excel: arquivos do tipo “.xlsx” (tipo padrão a partir da 
versão 2007 do aplicativo) – utiliza um processo de compactação, otimizando o 
salvamento e organização; 

b) Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel: arquivos do tipo “.xlsm” – 
pastas de trabalho que além de planilhas ou folhas de dados contém rotinas 
especiais definidas pelo usuário para automatizar procedimentos; 

c) Pasta de Trabalho Binária: não oferece suporte a .XML mas pode conter macros, 
possui a vantagem de compactar melhor os dados e oferece maior desempenho para 
abrir e salvar a pasta de trabalho (sendo ideal para arquivos com quantidade excessiva 
de informações). 

O aplicativo não impõe restrição à quantidade de planilhas numa pasta. A quantidade 
de planilhas numa pasta é limitada pela memória disponível. 
 

1.2 Planilha 
(Folha de Dados ou WorkSheet) 

 
Uma planilha, ou Folha de Dados (WorkSheet) é um espaço plano formado por colunas 
e linhas, onde serão inseridos os dados brutos com os quais o usuário deseja realizar 
operações. Uma planilha possui um número fixo de colunas e linhas que não pode ser 
alterado: serão sempre 16.384 colunas (a primeira coluna é a coluna “A” e a última a 
coluna “XFD”), e 1.048.576 linhas (as linhas são numeradas). 
 

1.3 Célula 
 
A intersecção de uma linha com uma coluna dá origem a uma célula. Cada célula pode 
conter até 32.767 caracteres. 
É importante lembrar que uma célula pode receber diversos tipos de dados: 

a) Texto: qualquer dado bruto textual, com até 32.767 caracteres (letras 
maiúsculas, minúsculas, acentuadas ou não, espaços, caracteres especiais, 
etc); 

b) Números: inteiros (positivos ou negativos), reais (positivos ou negativos, 
respeitado o limite de 16 casas decimais); 

c) Data e Hora; 
d) Lógico; 
e) Fórmulas e Funções. 
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2 Área de trabalho do aplicativo 
 

2.1 Tela inicial 
 
A imagem a seguir1 apresenta a tela inicial exibida pelo aplicativo, indicando os 
principais aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicando sobre a opção “Abrir”, a tela de abertura passará a listar os últimos arquivos 
salvos utilizando o aplicativo, para que o usuário possa dar continuidade a alguma 
atividade, ou clicando na opção “Procurar”, abrir uma outra pasta de trabalho do Excel 
eventualmente disponível. 
 

2.2 Área da Planilha Ativa 
(ActiveWorkSheet) 

 

                                                           
1 As imagens contidas neste material foram obtidas por processos de captura de telas do aplicativo MS 
Excel® 2016. Caso o usuário esteja acessando versão anterior do aplicativo pode haver divergência entre 
o exposto neste material de apoio e o ambiente gráfico visualizado pelo usuário. 

Tela associada à opção “Novo”, permite 
ao usuário aplicar um modelo pré-definido 
às suas planilhas. 
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A imagem a seguir traz um detalhamento da área de trabalho do aplicativo exibida 
quando por exemplo o usuário seleciona o modelo “Pasta de Trabalho em branco” na 
tela inicial da opção “Novo”. 
 

 
 

2.3 Células, Referências e Intervalos 
 
Como explicado anteriormente, a intersecção de uma linha com uma coluna dá origem 
a uma célula. 
Verificamos também que uma célula pode conter fórmulas de cálculo que eventualmente 
envolverão o conteúdo de outras células.  
Assim sendo, é importante que o usuário saiba fazer referência às células de maneira 
adequada. 
A referência a uma célula pode ser feita pela indicação do seu endereço (na forma 
ColunaLinha, por exemplo: “C10”) ou pela atribuição de um nome para a célula, o que 
pode ser feito através da “Caixa de Nome” ou “Caixa de Endereço” destacada na 
imagem anterior, lembrando que o nome de uma célula não pode conter espaços em 
branco. 
É importante introduzir os conceitos de referência relativa, referência absoluta e 
referência mista: 

a) Referência Relativa: segue o padrão ColunaLinha (exemplo “C10”). Ao introduzir 
numa fórmula uma referência relativa, o usuário deve ter consciência de que se 
a fórmula for replicada para outras células, o aplicativo irá ajustar o endereço 
das células referidas, em relação à linha e/ou coluna; 

b) Referência Absoluta: segue o padrão $Coluna$Linha (exemplo: “$C$10). Ao 
introduzir numa fórmula uma referência absoluta, o usuário deve ter consciência 
de que a célula referenciada será uma constante; 
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c) Referência Mista: segue o padrão $ColunaLinha ou o padrão Coluna$Linha. 
Nesse caso o aplicativo relativizará apenas a Linha (padrão $ColunaLinha) ou a 
coluna (padrão Coluna$Linha). 

O aplicativo permite ainda que o usuário faça referência a um intervalo de células. Nesse 
caso, o usuário deverá registrar a célula inicial e a célula final do intervalo, separando 
as referências usando o caracter “:”. 
 

2.4 Navegação e seleção 
 
A tabela abaixo apresenta os recursos de navegação usando o teclado, ou seja, como 
mudar de célula a partir das teclas de direção do teclado: 

 

Tecla Função 

 Desloca o ponto de inserção para a célula anterior na mesma coluna 

 Desloca o ponto de inserção para a próxima célula na mesma coluna 

 Desloca o ponto de inserção para a célula anterior na mesma linha 

 Desloca o ponto de inserção para a célula seguinte na mesma linha 

HOME Desloca o ponto de inserção para a primeira célula da linha 

END Desloca o ponto de inserção para a última célula não vazia da linha 

 

Observe que a utilização das teclas constantes da tabela anterior, em conjunto com a 
tecla “CTRL” (“Control”), provoca outro efeito de deslocamento, conforme a tabela a 
seguir: 

 

Tecla  Função 

CTRL +  Desloca o ponto de inserção para a primeira célula da coluna 

CTRL +  Desloca o ponto de inserção para a última célula da coluna 

CTRL +  Desloca o ponto de inserção para a primeira célula da linha 

CTRL +  Desloca o ponto de inserção para a última célula da linha 

CTRL + HOME Desloca o ponto de inserção para a primeira célula da planilha 

CTRL + END Desloca o ponto de inserção para a última célula da planilha 

 

Também é possível navegar pela planilha clicando com o mouse. Assim sendo, o ponto 
se inserção será posicionado no local indicado pelo ponteiro do mouse. 
 
A seleção também pode ser feita utilizando o teclado. Basta pressionar a tecla “Shift” 
juntamente com as teclas de navegação já apresentadas para poder selecionar uma 
célula ou intervalo de células. Observe que usando a tecla “Ctrl” no momento da seleção 
você poderá selecionar células não contíguas. 
Já para selecionar objetos usando o mouse, observe a lista abaixo: 

 uma única célula - Clique sobre a célula.  

 um bloco de células contíguas - Clique sobre a célula que se situa no 
canto superior esquerdo do bloco a selecionar e arraste o ponteiro do 
mouse até à célula situada no canto inferior direito do bloco , ou clique 
sobre a célula que se situa no canto superior esquerdo do bloco a 
selecionar e, pressionando a tecla Shift, clique sobre a célula situada no 
canto inferior direito do bloco.  
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 um bloco de células não adjacentes – pressionando a tecla Ctrl, clique 
sobre as células ou blocos de células que deseja selecionar.  

 uma linha inteira - clique sobre o número da linha que pretende selecionar. 

 várias linhas adjacentes - clique sobre a primeira linha e arraste até á 
linha pretendida. 

 várias linhas não contíguas - selecione a primeira, pressione a tecla Ctrl 
e, sem a largar, clique sobre as outras. 

 uma coluna inteira - clique sobre o cabeçalho (letra) da coluna. 

 várias colunas adjacentes - clique sobre a primeira coluna e arraste até á 
coluna pretendida. 

 várias colunas não contíguas - selecione a primeira, pressione Ctrl e, 
sem a largar, clique sobre as outras. 

 

3 Inserção e Formatação de Dados Brutos 
 

3.1 Inserção de Dados Brutos 
(Dados Primários) 

 
Dados brutos (ou dados primários) são os valores (numéricos ou não) digitados pelo 
usuário. A inserção desses dados deve ser precedida pelo posicionamento do cursor na 
célula em que se pretende inserir o dado. A movimentação nas células dentro de uma 
planilha é efetuada utilizando o mouse ou as teclas direcionais do teclado.  
A figura a seguir apresenta uma planilha contendo dados brutos – sem formatação – 
que servirá de base para a discussão dos recursos de Formatação de Dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note que o conteúdo da célula “A7” – a palavra “Alimentação” – ficou truncado. 
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3.2 Formatação de dados 
 
A figura abaixo apresenta a mesma planilha com a aplicação de alguns recursos de 
formatação destacados. 
 

Para modificar a aparência da fonte, use os recursos do Grupo de Opção Fonte, 
destacado na próxima figura (é preciso selecionar as células a formatar!). 

 

 

A próxima imagem apresenta a inserção de uma coluna para a inserção de novos dados: 
 

Clique 2 vezes sobre a linha que separa as 
colunas no cabeçalho da planilha para 
promover o auto ajuste da largura da coluna 

Selecione o intervalo de células “B1:B8” e 
clique no botão “Formato de Número de 
Contabilização” (em destaque) para exibir 
os números em formato de moeda. 

Selecione aqui a fonte a ser usada Esses botões permitirão ajustar o tamanho da fonte. 

Efeitos de fonte (Negrito. 
Itálico e Sublinhado) 

Cor da Fonte 

Selecione a coluna “A” da planilha original e clique 
nesse botão para inserir uma coluna à esquerda da 
coluna selecionada (a quantidade de colunas inseridas 
será igual à quantidade de colunas selecionadas) 
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Agora, usando os recursos do Grupo de Opção Alinhamento destacados na figura 
abaixo, a aparência da planilha será bastante modificada. 

 

 
 

 
Para discutir mais alguns recursos de formatação, será interessante inserir uma linha 
na planilha, conforme indicado na figura abaixo: 
 

 

  

Selecione o intervalo de células 
“A1:A8” para aplicar a 
formatação adequadamente. 

Clique nesse botão para 
mesclar as células 

Use esse botão para alterar a cor de 
fundo da célula (se for necessário) 

Esses botões permitem ajustar o alinhamento 
vertical do conteúdo das células 

Nesse botão constam as opções de 
orientação do texto 

Selecione a linha “1” da planilha original e 
clique nesse botão para inserir uma linha 
acima da linha selecionada (a quantidade 
de linhas inseridas será igual à quantidade 
de linhas selecionadas) 
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Usando outros recursos do Grupo de Opções Alinhamento, conforme destacado na 
próxima figura, é possível obter um efeito diferenciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Indicadores e Meta  
 
 

4 Inserção de Fórmulas e Funções Básicas 
 
Supondo que seja necessário demonstrar na planilha exemplo o total das depesas com 
Energia, Água e Telefone, conforme figura abaixo: 
 

 
O aplicativo, durante a inserção de fórmulas e funções, vai destacando com cores 
diferentes as células que serão utilizadas no processo (termos da fórmula ou 
argumentos da função), permitindo verificar a consistência da fórmula em tempo de 
digitação. 
A sintaxe para a digitação de fórmulas é sempre a mesma: sempre se inicia a digitação 
de uma fórmula ou função com o sinal “=”. 

Selecione a célula “C1” e clique nesse botão 
para provocar a quebra automática do texto 

Use esses botões para ajustar o 
alinhamento horizontal do conteúdo 

Observe que o intervalo “B11:C12” foi 
formatado usando recursos já discutidos. 

Nessa célula está sendo inserida uma fórmula de 
cálculo envolvendo outras células. Note que na 
célula será exibido o resultado da fórmula, 
entretanto, o conteúdo da célula será a fórmula, de 
modo que, se for alterado o valor de qualquer uma 
das parcelas, o total será recalculado. 
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Na digitação de fórmulas são utilizados os seguintes símbolos para as operações 
matemáticas: 

 

Simbolo Operação 

+ Adição 

- Subtração 

* Multiplicação 

/ Divisão 

 

5 Atividade Prática Proposta 
 

Abra a pasta de trabalho “Práticas do Primeiro Módulo” disponibilizada pelo orientador 
e realize as operações indicadas, observando as próximas imagens 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digite o texto e utilize os recursos do botão Quebrar Texto 
Automaticamente  do Grupo de Opções Alinhamento, associado ao 
Auto Ajuste da Altura da Linha para obter esse efeito. 

Utilize a função Soma, disponível no botão AutoSoma 
existente no grupo de opções Edição para obter o total, 
selecionando o intervalo B2:I2. 

Use o duplo clique sobre a alça de preenchimento 
para replicar o processo de cálculo do total 
individual para os demais promotores 

Utilize a função Média, disponível no botão AutoSoma 
existente no grupo de opções Edição para obter a média, 
selecionando o intervalo B2:I2, em seguida use a Alça de 
Preenchimento para relicar o processo, como foi feito com a 
soma. 
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Nessa região da planilha são utilizados recursos de Mesclagem de células e de bordas e sombreamento, além de 
formatação de dados numéricos. Registre com suas palavras, usando comentários, como a formatação foi realizada 

O cálculo das médias e totais foi realizado usando as funções Soma e Média, 
discutidas anteriormente, alterando apenas os intervalos selecionados em cada caso. 

Digite o texto e utilize os recursos do botão Quebrar 
Texto Automaticamente  do Grupo de Opções 
Alinhamento, associado ao Auto Ajuste da Altura 
da Linha para obter esse efeito. 

Observe a sintaxe da construção da função lógica “SE” para 
cálculo da comissão devida: 
=SE(J2<=100000;J2*2%;SE(E(J2>100000;J2<=150000);J2*2
%+300;SE(E(J2>150000;J2<=200000);J2*3%;SE(E(J2>=200
000;J2<=300000);J2*3%+300;J2*5%)))) 
Note a necessidade de utilizar a função “E”, pois existem casos 
em que se faz necessário conjugar 2 testes lógicos para 
identificar em que faixa de valor se situa o total individual do 
promotor para poder determinar o percentual de comissão 
aplicável. 
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Digite o texto e utilize os recursos do botão Alinhar 
no Meio do Grupo de Opções Alinhamento, 
associado ao Auto Ajuste da Altura da Linha para 
obter esse efeito. 

Observe a sintaxe da construção da função lógica “SE” para cálculo da 
comissão devida: 
=SE(J2<=$I$79*50%;0;SE(E(J2>$I$79*50%;J2<$I$79);L2*50%;L2)) 
Note a necessidade de utilizar a função “E”, pois existem casos em que se faz 
necessário conjugar 2 testes lógicos para identificar em que faixa de valor se 
situa o total individual do promotor para poder determinar o cálculo de prêmio 
aplicável. 
É importante destacar o uso da tecla [F4] para determinar a referência absoluta 
à célula que abriga a média global (parâmetro de comparação). 


