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1. Microsoft Excel 2010 

É uma folha de cálculo cujas principais características se direcionam para:  

 Conceção de fórmulas criadas pelos utilizadores;  

 Utilização de funções estatísticas, financeiras, matemáticas ...;  

 Construção e consulta de listas de dados;  

 Criação de gráficos;  

 Publicação de dados na Internet.  

 
2. Ecrã de abertura 

 
 

2.1. Componentes do Ecrã de Abertura 

Ao começar uma sessão de trabalho em Excel, o utilizador começa por ter visível o Friso e os seus componentes.  

O Friso é um centro de controlo, que reúne o essencial, tornando visíveis e acessíveis os diferentes comandos do Excel.  

Existem três componentes básicos para o Friso:  

 Separadores: existem oito separadores na parte superior. Cada um representa as tarefas essenciais que pode executar no 

Excel. Existe ainda opcionalmente o separador Programador que tem de ser ativado nas opções;  

 Grupos: cada separador tem grupos que mostram itens associados em grupo;  

 Comandos: um comando é um botão, uma caixa para introduzir informações ou um menu.  
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Programador (opcional) 

 

Acrobat (programa instalado no pc que adicionou este separador) 

 

 

Novidades no Office 2010 

Na nova vista Microsoft Office Backstage™, o separador Ficheiro substitui o menu Ficheiro tradicional para 

proporcionar acesso centralizado e fácil a operações como guardar, partilhar, imprimir e publicar.  

O painel de controlo do Office 2010 melhorado, designado de Friso, permite aceder rapidamente a mais comandos e a 

personalizá-lo para se adaptar ao seu estilo de trabalho. As barras de ferramentas e menus tradicionais foram substituídos por 

separadores que agrupam os comandos relacionados, tornando mais fácil a localização e utilização das funcionalidades ao 

criar ou editar um ficheiro. 

 Os comandos mais usados podem ser colocados pelo utilizador na Barra de Ferramentas de acesso rápido (situada no 

topo do friso). 

Quanto às principais novidades do Office 2010 e comuns a todas as aplicações, podemos salientar as seguintes: 

 - Utilização da nova funcionalidade de Colar com Pré-visualização Dinâmica, disponível em muitas aplicações Office 

2010, para pré-visualizar as opções de colagem antes de colar; 

 - Aplicação de Temas e Estilos Rápidos de forma a uniformizar os seus trabalhos e a criação de Gráficos SmartArt com 

inúmeras possibilidades em relação às versões anteriores; 

 - Separadores Contextuais (aparecem com cores diferentes no final dos separadores normais) que só são apresentados 

quando está a trabalhar numa tarefa específica, tal como adicionar um gráfico ou formatar uma tabela; 

 - Acesso a mais opções se necessitar, bastando para isso clicar no botão de Iniciador de Caixa de Diálogo, no respetivo 

Grupo de comandos (por exemplo 
 
); 

- Galerias de Comando, simplificando muitas operações ao apresentar um conjunto de resultados que os utilizadores 

podem simplesmente "escolher e clicar" para obter os resultados pretendidos.  

- Pré-visualização Dinâmica que consiste numa nova tecnologia que mostra os resultados da aplicação de uma alteração 

de edição ou formatação à medida que o utilizador move o ponteiro sobre os resultados apresentados na Galeria. Esta nova 

capacidade dinâmica otimiza o processo de esquematização, edição e formatação, de modo a que o utilizador possa criar 

excelentes resultados em menos tempo e com menor esforço.  

- Funcionalidades de Edição de Imagem e Multimédia melhoradas. Assim, quer faça uma apresentação para o trabalho ou 

um convite para uma festa, o Office 2010 permite-lhe ser o seu próprio designer gráfico, sem necessitar de software 

apropriado; 

- O Office Web Apps é um complemento online das aplicações do Microsoft Office 2010. A Microsoft disponibiliza 25 

GB de espaço gratuito, permitindo publicar os seus ficheiros na pasta do Windows Live SkyDrive, podendo depois aceder-

lhes, editá-los e partilhá-los a partir de praticamente qualquer computador com ligação à Internet. 
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2.2. Aceder a outros comandos não visíveis nos separadores do Friso  

Embora os separadores apresentem os comandos que, normalmente, são mais utilizados, existem outros comandos que não 

estão visíveis.  

Por exemplo, no separador Base, no grupo Tipo de Letra, existem todos os comandos que são utilizados mais 

frequentemente para efetuar alterações ao tipo de letra: comandos para alterar o tipo de letra, o tamanho e para colocar o tipo de 

letra em negrito, itálico ou sublinhado.  

Porém, se pretender aceder a mais opções como, por exemplo, superior à linha:  

1. Faça um clique na seta  à direita de Tipo de Letra;  

2. É apresentada a caixa de diálogo Formatar Células, que tem a opção superior à linha e outras opções associadas a 

tipos de letra.  

 
Nota: a seta  que se apresenta no canto inferior direito de um grupo denomina-se Iniciador da Caixa de Diálogo e 

significa que existem outras opções disponíveis.  

O friso pode ser ocultado usando o botão em forma de seta no canto superior direito do excel.  

 
3. Separador Ficheiro  

O Separador Ficheiro dá acesso a um conjunto de comandos que permite fazer a gestão dos ficheiros criados no Excel 

2010.  

 

Para além de permitir criar um novo documento, abrir rapidamente documentos já existentes, imprimir e guardar, permite, 

ainda, enviar uma cópia do documento a outras pessoas; 

É aqui também que se acedem às opções de configuração do Excel. 
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3.1. Opções de Configuração do Excel 2010 

As opções de configuração do Excel 2010 podem ser acedidas através do Separador Ficheiro, no botão Opções.  

 

Estas dividem-se em várias categorias (Geral, Fórmulas, Guardar, Idioma, Avançadas, Personalizar Friso, Barra de 

Ferramentas de Acesso Rápido, Suplementos e Centro de Fidedignidade). 

 
 

No grupo Geral, encontram-se as opções relacionadas como, por exemplo, a Pré-visualização dinâmica, esquema de cores 

usado no ambiente de trabalho do Excel, tipo e tamanho de letra a usar em novos documentos assim como o número de folhas.  
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No grupo Fórmulas, encontram-se as opções relacionadas com as fórmulas: desativar o cálculo automático, conclusão 

automática de fórmulas, e definir quais as regras de verificação de erros nas fórmulas entre outras opções. 

 
 

Neste grupo de Verificação, encontram-se as opções relacionadas com a correção de texto ao escrever (

) a hipotese de escolher dicionários a usar e também que tipo de ortografia usar para as linguas 

especificadas (espanhol, francês e português). Na opção Modos de português de Portugal devem escolher a opção Pós-acordo se 

quiserem que os vossos textos respeitem o novo acordo ortográfico na íntegra. 

 

No grupo Guardar, pode-se especificar as opções para guardar os livros, qual a pasta para guardar os ficheiros e os ficheiros 

de recuperação automática, bem como o aspeto visual do livro.  
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No grupo Idioma, encontram-se operações de definição de idiomas de teclado e verificação linguística. 

 
 

Neste grupo Avançadas temos muitas das antigas opções do Excel agrupadas nas seguintes secções: opções de edição, 

cortar, copiar e colar, tamanho e qualidade de imagem, imprimir, gráfico, visualização, opções de visualização para livro e folha, 

fórmulas, cálculo no livro, geral e compatibilidade com Lotus. 
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Nesta opção de Personalizar Friso podemos redefinir os botões/opções que aparecem em cada separador/grupo. Até 

podemos criar novos separadores e grupos com comandos personalizados ou mais usados. Podemos ainda importar e exportar 

estes separadores para utilizar noutro computador. 

 

 

Nesta opção, à semelhança do anterior, podemos redefinir os botões/comandos que aparecem na Barra de ferramentas de 

acesso rápido. 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 13 13 

 
 

Nesta opção de Suplementos podemos ver e instalar alguns suplementos do Excel como, por exemplo, o Solver (que não 

vem instalado por defeito). 

 

Nesta última opção podemos definir as opções de proteção dos nossos documentos. 

 
 
 
 

3.2. A Ajuda do Excel 2010  

As ferramentas de ajuda do Excel 2010 estão bastante melhoradas e permitem uma efetiva autoaprendizagem.  

 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 14 14 

O botão de acesso à Ajuda encontra-se presente no lado direito do Friso do Excel, bastando fazer um clique sobre ele para 

dar acesso às várias opções de ajuda. 

 

4. Folha de Cálculo do Excel 2010 

 A folha de cálculo é uma área quadriculada, constituída por linhas e colunas: a interseção de uma linha com uma coluna dá 

origem a uma célula.  

 

É no interior da célula que digitamos os valores, as fórmulas, as funções ou o texto.  

Quando criamos fórmulas, torna-se necessário identificar as células que contêm os valores, textos ou outras fórmulas. A 

identificação de uma célula é feita através de um sistema de coordenadas em relação à coluna e à linha, surgindo assim um 

endereço (A2, B3, D5, ...).  

 

4.1. Características das Células  

As 16.384 colunas da folha de cálculo são identificadas por letras de A a Z. A seguir à coluna Z, passam a ser identificadas 

por duas letras e depois por três letras, correspondendo a última coluna às letras XFD;  

As 1.048.576 linhas são identificadas por valores de 1 a 1048576.  

 
4.2. Modos de Visualização da Folha de Cálculo  

No Excel 2010 pode utilizar três modos de visualização da folha de cálculo:  

 Normal;  

 Esquema de página;  

 Pré-visualização de quebras de página.  

 
4.2.1. Vista Normal  

Esta vista é a mais funcional para fazer a introdução e a formatação dos dados.  

 

4.2.2. Vista de Esquema de Página no Excel 2010 

A nova vista de Esquema de Página no Excel apresenta como componentes: 

 Cabeçalhos de coluna e de linha;  

 Réguas de margem.  

 

Para ver a nova vista, clique em Esquema de Página na barra de ferramentas Ver  
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Na vista de Esquema de Página existem margens de página na parte superior, lateral e inferior da folha de cálculo e uma 

pequena área azul entre as folhas de cálculo.  

Através desta vista pode:  

 Ajustar as margens através das réguas nas partes superior e lateral;  

 Fazer a pré-visualização para ajustar a folha de cálculo antes de a imprimir;  

 Adicionar cabeçalhos e rodapés.  

 
Nota: Para ativar e/ou desativar as réguas faça um clique na opção Régua, grupo Mostrar/Ocultar, separador Ver.  

 

4.2.3. Vista de Pré-visualização de Quebras de Página  

Este modo de visualização permite ajustar facilmente as quebras de página. Para obter uma pré-visualização exata do aspeto 

dos dados após a impressão, é possível pré-visualizar as páginas de folha de cálculo nesta vista.  
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5. Gestão de Ficheiros  

Um ficheiro do Excel é designado como um livro, que contém uma ou mais folhas de cálculo, que pode utilizar para 

organizar vários tipos de informações relacionadas.  

São várias as operações que podem ser realizadas com os livros: criar, guardar, imprimir, partilhar com outros utilizadores. 

Estas operações irão ser analisadas em seguida.  

 

5.1. Criar um novo livro  

Um novo ficheiro de trabalho é representado sob a forma de um Livro. Cada Livro é constituído inicialmente por três folhas 

(folha1..folha3), estando o seu número limitado apenas pela memória disponível.  

Para criar um novo livro:  

1. Faça um clique no separador Ficheiro;  

2. Selecione a opção Novo.  

 

3. Selecione a opção Livro em branco ou um dos modelos presentes. 

4. Surge um novo Livro …  
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Na zona inferior do ecrã, por cima da barra de estado, com o rato pode selecionar a folha pretendida ou até mover uma folha 

para outra posição.  
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Para criar um livro novo com base num livro existente 

1. Faça um clique no separador ficheiro. 

2. Selecione a opção Novo. 

3. Faça depois um clique em Novo a partir de existente. 

4. Na caixa de diálogo que aparece, selecione a unidade, pasta ou localização na Internet onde se encontra o livro que 

pretende abrir. 

5. Selecione o livro e, em seguida, faça um clique em Criar Novo. 

 

Para criar um livro novo com base num modelo 

1. Faça um clique no separador ficheiro. 

2. Selecione a opção Novo.  

3. Escolha um dos Modelos na zona de modelos Office.com (online) ou dos Modelos Exemplo 

 
Se pretender obter mais modelos de livros, pode procurar e transferi-los a partir do Microsoft Office Online.  

 

6. Abrir livros 

 Para abrir um livro já existente: 

1. Faça um clique no separador ficheiro. 

2. Selecione a opção Abrir. 

3. Na caixa de diálogo que surge, selecione a unidade ou a pasta onde se encontra o livro que pretende abrir. 

  Em alternativa pode usar a opção Recentes para ir buscar um dos últimos livros (ou pastas) onde trabalhou das últimas 

vezes que usou o programa. 

  

7. Guardar livros  

Guardar um ficheiro 

1. Faça um clique no separador ficheiro. 

2. Selecione a opção Guardar.  

 

Nota: Se estiver a guardar o ficheiro pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para atribuir um nome ao mesmo.  

 

Guardar uma cópia de um ficheiro (ou com outro nome)  

1. Faça um clique no separador ficheiro. 

2. Selecione a opção Guardar Como.  

 

3. Na caixa Nome do ficheiro, introduza um novo nome para o ficheiro.  

4. Faça um clique no botão Guardar.  

  



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 19 19 

Guardar um ficheiro noutro formato 

1. Faça um clique no separador ficheiro. 

2. Selecione a opção Guardar como. 

3. Na caixa Nome do ficheiro, introduza um novo nome para o ficheiro. 

4. Na opção “Guardar com o tipo”, escolha outro formato para guardar o ficheiro. 

 
5. Faça um clique no botão Guardar. 

 

8. Imprimir livros 

1. Faça um clique no separador Ficheiro 

2. Selecione a opção Imprimir. 

Pode então configurar a sua impressão e visualizar no lado direito o que vai ser impresso. 

Pode alterar a orientação da folha, as margens, quais as folhas a serem impressas, a impressora a usar, o número de 

cópias, a escala e tamanho do papel. Para mais detalhes pode sempre aceder à opção configurar página. 
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8.1. Configurar Página  

No separador Esquema de Página, selecione a opção Configurar Página (ou no imprimir)  

 

 
No grupo Configurar Página tem acesso a algumas opções mais comuns: Margens, Orientação, Tamanho, Área de 

Impressão, Quebras, Fundo e Título de Impressão (linhas/colunas a repetir nas várias folhas).
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No caixa de diálogo Configurar Página, pode além do acima descrito ainda especificar:  

 A escala a aplicar;  

 O tamanho do papel — A4 ou outro;  

 Qualidade da impressão — definida de acordo com a impressora instalada;  

 Número da primeira página.  

 
No separador Margens desta caixa, pode especificar:  

 As medidas das diferentes margens;  

 O tipo de alinhamento — horizontal e vertical.  

 

No separador Cabeçalho e Rodapé, pode especificar:  

 O Cabeçalho e o Rodapé pretendidos;  

 Os diferentes posicionamentos do Cabeçalho e Rodapé.  
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No separador Folha, pode especificar:  

 A área de impressão;  

 Títulos de impressão — em linha ou em coluna;  

 Outras opções de impressão — linhas de grelha, comentários, entre outras.  

 

 

Depois da configuração e da verificação do resultado através da opção Pré-visualizar, pode proceder à impressão através do 

comando Imprimir. 
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9. Operações Básicas 

9.1. Introdução de Dados  

A inserção de dados nas células é, por predefinição, realizada na vertical. Ao digitar o texto e pressionar a tecla Enter, o 

cursor desloca-se para a célula imediatamente abaixo.  

Enquanto que o texto é alinhado à esquerda, os números inseridos são adaptados a um determinado formato.  

Por exemplo, no quadro seguinte pode verificar a diferença entre o valor introduzido e a adaptação feita automaticamente 

pelo Excel:  

 

 

9.2. Preenchimento Automático de Células 

Ao digitar as primeiras letras de uma introdução já realizada na mesma coluna, é feito o preenchimento automático da célula, 

sendo esta ação designada por Conclusão automática.  

 

 
9.3. Edição da Célula 

Para alterar o conteúdo de uma célula, posicionar o cursor na célula e pressionar a tecla F2. Proceder às alterações e premir a 

tecla Enter ou fazer clique no botão . 

 

9.4. Redimensionar as Colunas e as Linhas  

Ao iniciar a digitação do exemplo, se verificar que os dados inseridos na coluna A ultrapassam a sua largura, é necessário 

alterar a largura da coluna. Para tal: 

1. Posicione o apontador do rato entre as colunas A e B, com a forma visualizada na imagem seguinte. 

2. Pressione o botão esquerdo do rato e, sem o largar, altere a largura da coluna A. 

 

Pode também redimensionar a altura das linhas através de um processo semelhante, devendo para tal, posicionar o apontador 

do rato no separador entre duas linhas e arrastar.  
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Estas opções de formatação do tamanho das células também podem ser encontradas 

na opção Formatar, grupo Células do separador Base do Friso do Excel 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Moldar Texto nas Células  

Para que o texto se molde à célula onde está digitado, em primeiro lugar, deve selecionar as células e, em seguida, na área de 

Alinhamento, selecionar a opção Moldar Texto.  

Nota: Se o texto não se moldar dentro das células automaticamente, terá de ajustar a largura das colunas e a altura das linhas 

com o apontador do rato (ver Redimensionar as Colunas e as Linhas).  

 

 

9.6. Inserir Colunas e Linhas 

Para inserir uma coluna, posicione o cursor na coluna à esquerda da qual pretende inserir. Por exemplo, se quiser inserir 

uma coluna entre as colunas C e D deve posicionar o cursor na coluna D.  

Por exemplo, para inserir uma coluna: 

1. Selecionar a (ou as) coluna(s) pretendida(s). 

2. Selecionar a opção Inserir no separador Base e selecionar a opção Inserir Colunas na Folha.  

A coluna é inserida à esquerda da coluna selecionada.  

 

Para inserir uma linha, posicione o cursor na linha acima da qual pretende inserir.  

Por exemplo, se quiser inserir uma linha de cabeçalho, por cima da linha 1, deve: 

1. Selecionar a linha 1. 

2. Na opção Inserir do separador Base, deve selecionar a opção Inserir Linhas na 

Folha. 

A linha é inserida acima da linha selecionada. 

 

Resultado 
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Teclas de atalho:  

• Tecla Ctrl “+“ e selecionar a opção Coluna inteira...  

... ou Linha inteira.  

 

 

9.7. Aplicar Formatação  

Para aplicar a mesma formatação à linha ou coluna inserida, fazer um clique sobre a 

seta do Pincel de Formatação e selecionar a opção Mesmo formato que 

acima/abaixo.  

 

 

9.8. Eliminar Colunas ou Linhas  

Por exemplo, para apagar uma coluna:  

1. Selecionar a (ou as) coluna(s) pretendida(s).  

2. Selecionar a opção Eliminar no separador Base e selecionar a opção Eliminar 

Colunas da Folha.  

 

Teclas de atalho:  

• Tecla Ctrl “-“ e selecionar a opção Coluna inteira.  

 

 
9.9. Apagar o Conteúdo de uma Célula 

No Excel, tal como no Word, grande parte das ações para apagar dados implicam a pré-

seleção dos dados, ou seja, das células que contêm os dados a eliminar.  

Uma vez selecionadas as células, basta premir Delete para apagar o seu conteúdo. Se 

preferir, pode também utilizar a opção Limpar Conteúdo, presente na opção Limpar, no 

separador Base.  

 

Nota: Estes métodos de apagar são direcionados apenas para o conteúdo das células. As outras 

formas de apagar serão exemplificadas aquando das formatações dos dados.  

9.10. Copiar e Mover  

Para copiar pode utilizar as opções Copiar e Colar, que se encontram na área de 

transferência do separador Base no Friso.  
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1. Selecionar as células cujo conteúdo se pretende copiar. 

2. Fazer um clique no botão Copiar:  

3. Posicionar o cursor na localização para onde se pretende copiar. 

4. Fazer um clique sobre a seta do botão Colar e selecionar a opção pretendida. 

 

 

 

 

 

9.11. Preenchimento Automático 

1. Posicionar o apontador do rato (+) no canto inferior direito das células selecionadas. 

2. Arrastar até abranger toda a área para onde se pretende copiar.  

3. Ao largar o botão do rato, os dados são imediatamente copiados.  

 

 

 

Ao terminar a operação de arrastamento, surge um botão na célula do canto inferior direito, que poderá ativar fazendo um 

clique sobre a seta, que permite abrir o menu de atalho, onde se encontram várias possibilidades de cópia, tal como apresentado 

na figura seguinte:  

 

 

Outras possibilidades de copiar:  

 É possível ainda usar as teclas rápidas Ctrl+C, Ctrl+V;  

 Copiar o conteúdo de uma célula pressionando a tecla Ctrl e arrastando para outra posição.  

 

Para mover é necessário utilizar as opções Cortar e Colar, que se encontram na área de transferência do separador Base no 

Friso.  

1. Selecionar as células cujo conteúdo se pretende mover. 

2. Fazer um clique no botão Cortar.  

3. Posicionar o cursor na localização para onde se pretende mover. 

4. Fazer um clique sobre a seta do botão Colar e selecionar a opção pretendida. 

 

Outras possibilidades de mover: 

 É possível ainda usar as teclas rápidas Ctrl+X, Ctrl+V;  

 Mover o conteúdo de uma célula arrastando-a para outra posição.  
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10. Formatação de Dados  

10.1. Alinhamentos  

Tal como no Word, os alinhamentos são feitos no separador Base do Friso. Como cada célula é considerada um “universo” 

à parte, podem existir numa folha de cálculo todas as formatações pretendidas pelo utilizador.  

10.1.1. Centrar texto numa célula  

1. Selecionar as células. 

2. No separador Base, na área de Alinhamento, selecionar as opções Alinhar ao meio e Centrar.  

 

10.1.2. Centrar o conteúdo das células em relação a um intervalo de células  

A opção Unir e Centrar é extremamente útil, por exemplo, para centrar títulos numa folha de cálculo. O texto deve ser 

digitado na primeira célula do intervalo em que pretende centrar. Assim, deve: 

1. Selecionar as células a centrar. 

2. Fazer um clique no botão adequado. 

 

Também pode unir duas ou mais células adjacentes sem utilizar a opção de centragem. As células unidas são transformadas 

numa única célula e podem ser trabalhadas como tal, quer a nível de formatações, quer a nível da sua utilização nas fórmulas.  

10.1.3. Anular a União de Células  

Para desunir as células, basta que as selecione e volte a fazer outro clique sobre a opção Unir e centrar:  

 

10.2. Orientação do texto  

O Excel permite fazer a rotação do texto dentro das células no ângulo que quiser, podendo desta forma poupar espaço 

horizontalmente.  

Para aplicar a rotação do texto, selecione as células que irão ser afetadas e na área de Alinhamento do separador Base, 

selecione na opção Orientação, o tipo de orientação pretendida:  

 

10.3. Avanços de Texto  

Para facilitar a leitura dos dados é possível aplicar avanços de texto nas células, 

para fazer o efeito de níveis hierárquicos de texto:  

Tal como acontece no Word, a aplicação dos avanços de texto pode ser feita através dos respetivos botões, na barra 

de botões de formatação:  
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Na figura apresentada, foi aplicado um avanço (Aumentar avanço). 

 

 

10.4. Tipos de letra e Atributos  

No separador Base encontramos também as opções de controlo dos tipos de letra, de dimensão dos carateres e dos 

atributos.  

 

 

10.4.1. Estilos de células  

O Excel 2010 permite aplicar diferentes estilos às células de acordo com o tipo de dados que elas contêm;  

A opção Estilos de Célula, na área de Estilos, do separador Base, permite o acesso a um conjunto de estilos, que podem 

ser aplicados de acordo com a situação.  

 

 

10.5. Formatação Numérica  

Depois de inserir os valores nas células, pode-se utilizar a formatação numérica para dar a apresentação pretendida. As 

formatações a aplicar sobre um determinado valor permitem representá-lo de várias formas, como no exemplo da página 

seguinte. Valor inserido --> 2500  

 

Para aplicar a formatação numérica, deve: 

1. Selecionar a zona a formatar;  



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 29 29 

2. Listar as opções presentes na área Número, do separador Base, e aplicar o tipo de formatação pretendida:  

 

Pode também utilizar diretamente os comandos presentes no separador Base:  

 

10.6. Limites  

A aplicação de traços verticais e horizontais numa 

folha de cálculo é um dos elementos mais importantes na 

sua apresentação. Os traçados que já existem na folha de 

cálculo são designados por Linhas de Grelha, à 

semelhança das Linhas de grelha nas tabelas de Word.  

Em alguns casos, será aconselhável eliminar esses 

gridlines, pois facilita um pouco a perceção visual na 

construção dos limites. Para isso, deve aceder às Opções 

do Excel (através do separador Ficheiro) e retirar a opção 

Mostrar linhas de grelha, no separador Avançadas.  

Ou também no separador ver e no grupo Mostrar. 

 

Os limites colocados em relação a uma célula ou a um conjunto de células podem ser aplicados utilizando o botão existente no 

separador Base na área Tipo de letra:  



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 30 30 

 

 

Desenhar limites  

A opção Desenhar Limites é uma funcionalidade do Excel que permite desenhar limites complexos de forma fácil e rápida:  

 

 

10.7. Cores  

Para aplicar cores, é necessário selecionar a(s) célula(s) pretendida(s) e na área do Tipo de 

Letra, selecionar a cor a aplicar:  

 

 

 

 

10.8. Formatar como Tabela 

No Office Excel 2010, existe a possibilidade de transformar os seus mapas em tabelas, aplicando uma formatação de tabela que 

inclui:  

 Linhas de cabeçalho de tabela;  

 Colunas calculadas: uma coluna calculada utiliza uma única fórmula que se ajusta a cada linha que preencher com 

dados, sem necessitar de copiar a fórmula;  

 Filtro Automático aplicado automaticamente: permite a utilização de filtros e ordenações nos dados da tabela;  



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 31 31 

 Referências estruturadas: permitem a utilização dos nomes de cabeçalhos das colunas da tabela nas fórmulas;  

 Linhas Totais: apresenta linhas totais onde é possível utilizar fórmulas;  

 Estilos de tabelas: permite aplicar estilos com formatações predefinidas que dão um aspeto profissional à tabela.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

 

 

 

 

 

 

10.9. Formatação Condicional  

No Excel 2010 as opções de formatação condicional estão mais desenvolvidas e permitem ajudar a fazer uma análise gráfica 

dos dados (com gradação de cores, barras de dados e conjuntos de ícones) que satisfazem as condições de análise definidas.  
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11. Ordenar e Filtrar  

Para proceder à ordenação de dados:  

1. Selecione o intervalo de células onde se encontram os dados a ordenar ou coloque o cursor numa célula da tabela 

(caso tenha aplicado a formatação das tabelas). 

2. No separador Base, grupo Edição, faça um clique em Ordenar e Filtrar. 

 

11.1. Ordenar Dados Numéricos 

Caso pretenda selecionar dados numéricos, as opções disponíveis serão: Ordenar do Mais Pequeno ao Maior 

(ascendentemente) ou Ordenar do Maior ao Mais Pequeno (descendentemente).  

 

 

11.2. Ordenação Personalizada  

Caso pretenda definir vários níveis de ordenação, selecione a opção Ordenação Personalizada: Indique os dados da 

ordenação e adicione tantos níveis quantos os necessários (até ao limite de 64 níveis):  

 

 

 

 

11.3. Ordenar Texto  

Para ordenar colunas com texto, as opções de ordenação disponíveis são: Ordenar de A a Z (ascendentemente) ou Ordenar 

de Z a A (descendentemente).  

Os campos ordenados ficam identificados com uma seta para cima no respetivo botão de listagem.  
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Relativamente a filtrar dados, pode fazê-lo por cor ou por datas, sendo possível visualizar mais de 1 000 itens na lista 

pendente Filtro Automático.  

 

 

12. Fórmulas  

12.1. Estrutura das Fórmulas  

As fórmulas no Excel têm como objetivo efetuar um (ou vários) conjunto(s) de cálculos sobre os dados. Esses cálculos, que 

podem ser simples (como uma adição) ou complexos (como equações matemáticas), são inseridos numa célula, sendo 

visualizado apenas o seu resultado.  

As fórmulas são iniciadas pelo sinal de “=“ e os elementos mais usuais numa fórmula são operadores, endereços e valores 

constantes.  

 

12.2. Operadores  

 

Numa fórmula, os operadores indicam qual (ou quais) as operações que pretendemos efetuar:  
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Barra de Fórmulas 

A barra de fórmulas redimensiona-se automaticamente para permitir a construção de fórmulas com um elevado número de 

parcelas. 

 

12.3. Referências Relativas  

A utilização de endereços nas fórmulas, em vez de valores constantes, permite que, sempre que exista alteração nos valores 

que influenciam a fórmula, o resultado apresentado seja automaticamente atualizado.  

Exemplo: 

 

A fórmula colocada na célula F3, ao ser copiada para as células que se encontram abaixo, será atualizada em relação às células 

para onde vai ser copiada, isto é, na célula F4 a fórmula será =C4+D4+E4, como se pode ver pela imagem a seguir apresentada. 
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12.4. Referências Absolutas  

Quando se pretende construir uma fórmula em que um dos endereços utilizados é fixo, este designa-se por um endereço 

absoluto ou uma referência absoluta. Só desta forma é que se pode copiar a fórmula para outra localização, permanecendo o 

endereço fixo inalterável. Para fixar o endereço colocámos $ antes da coluna e da linha. Assim, quando a fórmula onde se 

encontra este endereço for copiada, não sofrerá nenhuma alteração, nem em relação à coluna, nem em relação à linha. 

 

 

O endereço absoluto difere do relativo devido à utilização dos símbolos $. A colocação destes símbolos pode ser feita através 

da sua simples digitação ou posicionando o cursor no endereço pretendido e pressionando a tecla F4.  

Deste modo, já é possível copiar a fórmula para as células seguintes, sem existirem erros resultantes da sua adaptação às 

novas linhas.  

 

12.5. Referências Mistas  

Enquanto que as séries com referências relativas permitem que as cópias façam uma adaptação em relação à coluna e à linha, 

as referências absolutas fazem “fixar” ao mesmo tempo a linha e a coluna; porém, há situações em que pretendemos “fixar” 

apenas a coluna e deixar relativa a referência da linha, ou vice-versa, nestes casos estamos a utilizar um outro tipo de referências, 

as referências mistas. 

Exemplos: 

 $G5 - é uma referência mista que fixa a coluna G ($G) e permite a adaptação relativamente à linha 5. 

 G$5 - é uma referência mista que permite a adaptação relativamente à coluna (G) e fixa a linha (5). 
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12.6. Conclusão Automática  

A Conclusão Automática ajuda a escrever a sintaxe correta de uma fórmula. Ao iniciar a construção da fórmula, digitando 

os primeiros carateres, o Excel deteta funções, nomes de campos ou referências e outras que correspondam ao digitado. Esta 

função ajuda ainda a completar os argumentos das funções.  

Para utilizar a Conclusão Automática de fórmulas, esta deve estar ativada. Faça a verificação seguindo os seguintes passos:  

1. Faça um clique no Separador Ficheiro, seguido de um clique em Opções do Excel, categoria Fórmulas.  

2. Na área Trabalhar com fórmulas, ative a opção Conclusão Automática de Fórmulas.  

 

 

Para construir uma fórmula utilizando a função Conclusão Automática, deve:  

1. Digitar o símbolo — e as letras iniciais da função a utilizar.  

2. O Excel mostra uma lista de possibilidades, onde poderá selecionar a opção mais adequada.  

 

 

13. Intervalos Nomeados  

O Excel 2010 tem um gestor de nomes que permite organizar, atualizar e gerir intervalos aos quais foram atribuídos nomes, o 

que facilita a construção e a interpretação das fórmulas. Para utilizar Intervalos nomeados, execute as seguintes operações:  

1. Selecione o intervalo de valores a que quer atribuir o nome.  
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2. Aceda ao Gestor de Nomes no separador Fórmulas, grupo Nomes Definidos. 

 

3. Clique em Definir nome ou clique em Novo em Gestor de nomes.  

 

 

 

 

4. Digite o nome a atribuir ao intervalo 

selecionado.  

Nota: os nomes não podem conter espaços.  

 

Considerando os nomes definidos através do Gestor de Nomes, a fórmula para cálculo do Total da Fatura ficaria com a 

seguinte configuração:  

 

 

Nota: ao digitar a fórmula, o Excel através da função Conclusão Automática, deteta o nome do campo e permite selecioná-

-lo da lista. Desta forma não corre o risco de erros de digitação.  

 

14. Funções  

14.1. Estrutura das Funções  

O Excel possui um conjunto bastante vasto de fórmulas com aplicação específica, as quais iremos designar por Funções. As 

funções permitem diminuir o tempo gasto na elaboração de fórmulas, assim como os eventuais erros na sua conceção.  

As muitas funções do Excel agrupam-se nas seguintes categorias: 

 Base de dados;  

 Data e hora;  
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 Financeiras;  

 Informação;  

 Lógicas;  

 Consulta e referência;  

 Matemática e trigonometria;  

 Estatística;  

 Texto.  

 

 

As funções do Excel têm a seguinte sintaxe:  

=nome da função (argumentos) 

ou 

=nome da função (arg1;arg2;arg3;…;arg30) 

 

Tipos de argumentos (mais utilizados): 

 Valores constantes 

 Endereços de células 

 Range (intervalo de células)  

 Texto (entre aspas) 

Os tipos de argumentos variam de função para função e em relação às necessidades de cálculo do utilizador.  

Alguns exemplos de funções do Excel:  
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Nota: pode consultar a lista de funções disponíveis, premindo as teclas Shift + F3.  
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14.2. Construção de Funções  

Assim, para construir a função execute os seguintes passos:  

1. Selecione a célula onde pretende que surja o resultado da função.  

2. Para iniciar a função, faça um clique em Inserir função  na barra de fórmulas e selecione a função, neste caso a 

função Soma.  

 

Nota: Pode procurar a função, digitando palavras associadas à função que pretende utilizar. No exemplo, utilizou-se a 

palavra adicionar. 

1. Faça um clique sobre o botão OK, para introduzir os argumentos da função. 

2. Introduza os argumentos da função, selecione os valores a somar e faça um clique sobre o botão OK.  
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Pode ainda introduzir a função através do botão Soma, presente no grupo Edição, do separador Base.  

 

 

 

14.3. Exemplos de Funções  

MÉDIA 

A função Média, devolve o valor da média de um intervalo de valores considerados. 

 

SE  

Com base numa ou mais condições, a função SE devolve um valor se o teste à condição for “Verdadeiro” e outro valor se 

for “Falso”.  

Sintaxe: 

=SE(teste_lógico; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)  

 

MÁXIMO 

A função Máximo devolve o valor máximo de um determinado intervalo de valores. 

 
MÍNIMO  

A função Mínimo devolve o valor mínimo de um determinado intervalo de valores.  

 

CONTAR.SE  

A função CONTAR.SE calcula o número de células que satisfazem os critérios definidos, num determinado intervalo.  
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15. Ferramentas de Gráficos  

A construção de gráficos no Excel 2010 pode ser realizada recorrendo a novas ferramentas que permitem facilmente criar 

gráficos com aspeto profissional, incluindo efeitos especiais tridimensionais, transparência e sombras suaves.  

O Excel 2010 disponibiliza vários estilos e esquemas de gráficos predefinidos para que seja possível selecionar o formato mais 

adequado ao tipo de dados que se pretende representar.  

Ao criar um gráfico de Excel, estabelece-se uma ligação entre um conjunto de dados da folha de cálculo e o gráfico. Esta 

ligação implica uma atualização no(s) gráfico(s) sempre que ocorre qualquer alteração nos dados da folha de cálculo.  

 

15.1. Criação do Gráfico  

Para proceder à criação do gráfico siga os passos seguintes:  

1. Selecionar os dados que pretende representar no gráfico.  

2. Aceder ao separador Inserir e selecionar o tipo de gráfico no grupo Gráficos — Coluna, Linha, Circular, Barras, 

Área, Dispersão ou Outros Gráficos.  

 

Cada um dos tipos de gráficos agrega um conjunto alargado de gráficos, bidimensionais e tridimensionais.  

No exemplo, vai ser selecionado o gráfico de colunas Cilindros 

Empilhados.  

 
Resultado: 

 

 

15.2. Definição da Estrutura do Gráfico 

Nas Ferramentas de Gráficos, separador Estrutura, existem conjuntos de comandos que permitem definir a estrutura do 

gráfico:  
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15.2.1. Alterar tipo de Gráfico  

Para alterar o tipo de gráfico:  

1. Em Ferramentas dos Gráficos, selecione no separador Estrutura, o comando Alterar Tipo de Gráfico. 

2. Selecione o tipo de gráfico pretendido: 

 

 

 

15.2.2. Mudar linha/coluna  

Permite mudar o tipo de representação dos dados (por linha ou por coluna).  

Assim, em Ferramentas dos Gráficos, selecione no separador Estrutura, o comando Mudar Linha/Coluna.  

 

15.2.3. Selecionar Dados  

Permite alterar o intervalo de dados do gráfico ou alterar os nomes das séries de dados. Para alterar o nome das séries do 

gráfico: 

1. Em Ferramentas dos Gráficos, selecione no separador Estrutura, o comando Selecionar Dados.  
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2. Pode alterar o intervalo de dados no gráfico, clicando no botão , ou pode digitar o novo intervalo.  

3. Se pretender alterar o nome de uma série de dados, selecione a série e clique em Editar:  

 

4. Digite o novo nome da série.  

 

15.2.4. Esquemas de Gráficos  

Um esquema agrega diversos elementos em cada esquema, legendas, rótulos, títulos, etc. Para selecionar um esquema de 

gráfico:  

1. Em Ferramentas dos Gráficos, selecione no separador Estrutura, o comando Esquemas de Gráfico.  

2. Selecione o esquema pretendido:  

Resultado: (aplicação do Esquema 5) 

 

 

 

 

 

 
15.2.5. Estilos de Gráficos  

Os estilos são constituídos por cores e efeitos especiais (fundos, perspetiva, efeitos 3D). 

Para aplicar um estilo de gráfico: 

1. Em Ferramentas dos Gráficos, selecione, no separador Estrutura, o comando Estilos de Gráficos.  

2. Selecione o tipo de estilo pretendido:  
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15.2.6. Mover Gráfico  

Permite mudar a localização do gráfico: colocar o gráfico como objeto na folha onde está o mapa/tabela ou colocá-lo numa 

nova folha. Neste caso, o Excel atribui o nome Gráfico 1 a essa folha.  

 

 

15.2.7. Guardar como Modelo  

Para guardar um gráfico como modelo:  

1. Em Ferramentas dos Gráficos, selecione no separador Estrutura, o comando Guardar como Modelo.  

2. Digite o nome que pretende atribuir ao modelo:  

 

 
15.3. Definição do Esquema do Gráfico 

Nas Ferramentas de Gráficos, separador Esquema, pode introduzir diversos elementos no gráfico e proceder à sua 

formatação:  

 

15.3.1. Rótulos 

 

Títulos do Gráfico  

Para inserir os títulos do gráfico:  
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1. Em Ferramentas de Gráficos, selecione no separador Esquema, o comando Título do Gráfico ou Títulos dos 

Eixos. 

2. Selecione a posição do título principal, ou o Título do Eixo pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda  

A legenda pode ser colocada em diversas posições, sendo que a mais vulgar é do lado direito do 

gráfico. Para inserir a legenda: 

1.  Em Ferramentas de Gráficos, selecione no separador Esquema, o comando Legenda. 

2.  Selecione o posicionamento pretendido para a legenda. 

 

 

 

Rótulos de Dados 

Os Rótulos de Dados ajudam a facilitar a leitura dos dados representados no gráfico. 

Para inserir os rótulos de dados: 

1. Em Ferramentas de Gráficos, selecione no separador Esquema, o comando Rótulos de Dados.  

2. Selecione a opção Mostrar.  
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E podem ser alinhados ao centro e ao meio das barras cilíndricas, sendo também possível definir a orientação dos rótulos:  

 

 

 

Tabela de Dados  

A Tabela de Dados permite fazer uma leitura completa dos dados que foram utilizados para construir o gráfico. É um 

elemento complementar de análise. Para inserir a Tabela de Dados: 

1. Em Ferramentas de Gráficos, selecione no separador Esquema, o comando Tabela de Dados.  

2. Selecione a opção pretendida.  

 

 

15.3.2. Eixos 

Os gráficos possuem dois eixos:  

 O eixo Y é, normalmente, o eixo vertical, que contém os dados;  

 O eixo X é, normalmente, o eixo horizontal, que contém as categorias. 

 

 Os gráficos 3D possuem um terceiro eixo, o eixo de profundidade - eixo Z. É ainda de referir que os gráficos circulares e em 

anel não possuem eixos.  

 

Para colocar os eixos: 

1. Em Ferramentas de Gráficos, selecione, no separador Esquema, o comando Eixos. 

2. Selecione o tipo de eixo pretendido. 
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Linhas de Grelha  

Para colocar as linhas de grelha:  

1. Em Ferramentas dos Gráficos, selecione, no separador Esquema, o comando Linhas de Grelha. 

2. Selecione o tipo de linhas de grelha pretendido — vertical ou horizontal. 

 

 

Plano Lateral e Plano Básico do Gráfico  

Para colocar planos no gráfico:  

1. Em Ferramentas de Gráficos, selecione, no separador Esquema, o comando Plano Lateral do Gráfico ou o 

comando Plano Base do Gráfico. 

2. Selecione a opção Mostrar. 
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Rotação 3D 

Para fazer a rotação 3D do gráfico:  

1. Em Ferramentas de Gráficos, selecione, no separador 

Esquema, o comando Rotação 3D. 

2. Defina a rotação pretendida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir Formas, imagens, caixas de texto: 

Para inserir imagens, formas ou caixas de texto no gráfico: 

1. Em Ferramentas de Gráficos, selecione, no separador Esquema, o comando Inserir. 

2. Selecione a opção Formas: 

 

 

15.3.3. Definição Opções de Formatação do Gráfico  

15.3.4. Formatar Seleção  

Para formatar qualquer elemento do gráfico, há que selecioná-lo e, em seguida:  
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1. Fazer um clique sobre o comando Formatar Seleção, no separador Formatar, 

grupo Seleção Atual.  

ou  

Fazer um clique sobre o comando Formatar Seleção, no separador Esquema, grupo 

Seleção Atual.  

 

Nota: o comando Formatar Seleção pode ser encontrado no separador Esquema e no separador Formatar, grupo 

Seleção Atual.  

2. Na caixa de diálogo de formatação, definir as especificações de formatação em relação às diversas opções 

apresentadas no painel do lado esquerdo dessa caixa.  

 

Vamos exemplificar com as séries de dados selecionadas.  

Formatação das Séries de Dados: 

Nas Opções de Série, pode definir a profundidade e a largura do intervalo entre as barras do gráfico:  

 

 

Na Forma, pode selecionar a Forma da coluna ou das barras do gráfico:  

 

 

 

No Preenchimento, pode definir as cores e o tipo de preenchimento das barras ou colunas:  
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Na Cor do Limite, pode selecionar a cor e o tipo de linha do limite usado nas barras, colunas, área, etc, do gráfico:  

 

 

Nos Estilos do Limite, pode especificar a largura e o tipo de traço do limite, bem como as especificações relativas às setas, 

caso o limite inicie e/ou termine com setas.  

 

Na Sombra, pode definir a cor, o ângulo, a distância da sombra, entre outras opções:  

 

 

No Formato 3D, pode definir a profundidade, o tipo de superfície e o tipo de Bisel:  
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Nota: a qualquer elemento do gráfico que selecione, poderá aplicar as formatações a ele associadas através da opção 

Formatar Seleção.  

15.4. Formatação dos Gráficos 

Nas Ferramentas de Gráficos, separador Formatar, pode formatar facilmente todos os outros aspetos do gráfico: 

 

 

 

15.4.1. Estilos de Formas  

Para aplicar um estilo de forma, há que selecionar a forma e, em seguida: 

1. Fazer um clique sobre o comando Formatar, no separador Formatar, grupo Estilos de Formas. 

 

2. Selecionar o tipo de efeito que se pretende aplicar à forma. 
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15.4.2. Estilos Rápidos  

Para aplicar um estilo de forma, há que selecionar a forma (neste caso o título do gráfico) e, em seguida:  

1. Fazer um clique sobre o comando Estilos Rápidos, no separador Formatar, 

grupo Estilos de WordArt.  

2. Selecionar o estilo a aplicar ao texto do título.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 
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15.5. Gráficos Sparkline 

São um novo tipo de gráficos inline que podem ser criados dentro de uma célula e indicar num pequeno gráfico o que se 

passa em células adjacentes (ou não, pois podemos selecionar o intervalo a representar) 

Para criar um gráficos destes basta ir ao separador Inserir, grupo Gráficos Sparkline e escolher um dos 3 tipos possíveis 

 

Depois deverá escolher o intervalo de dados a representar assim como o local (célula) onde quer o gráfico 

 

 

 

Para os formatar temos de selecionar um destes gráficos e no Friso de contexto que aparece Ferramentas de Gráficos 

Sparkline, separador Estrutura, pode formatar facilmente todos os outros aspetos do gráfico: 

 
 
 
 
 

Pode mudar o tipo, colocar em evidência máximos e mínimos, mudar o estilo e cor, e até colocar um eixo 

 
 

16. Proteger livros 

Para permitir que apenas revisores autorizados vejam ou modifiquem dados, poderá ajudar a proteger todo o ficheiro de livro 

com uma palavra-passe. 

1. Clique no Separador Ficheiro e escolha Guardar Como.  

2. Clique em Ferramentas e clique em Opções Gerais.  
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3. Efetue um ou ambos dos seguintes procedimentos:  

 Se pretender que os revisores introduzam uma palavra-passe 

antes de poderem ver o livro, escreva uma palavra-passe na caixa 

Palavra-passe para abrir.  

 Se pretender que os revisores introduzam uma palavra-passe 

antes de poderem guardar alterações ao livro, escreva uma 

palavra-passe na caixa Palavra-passe para modificar. 

 

Palavra-passe para abrir: Por predefinição, esta funcionalidade utiliza encriptação avançada. A encriptação consiste num 

método padrão utilizado para ajudar a tornar o ficheiro mais seguro.  

Palavra-passe para modificar: Esta funcionalidade não utiliza nenhum método de encriptação. Foi concebida para que os 

utilizadores possam colaborar com revisores de conteúdo considerados fidedignos. Não foi concebida para ajudar a tornar o 

ficheiro mais seguro.  

Ambas as palavras-passe: É possível atribuir ambas as palavras-passe: uma para aceder ao ficheiro e outra para conceder a 

revisores específicos permissão para modificar o conteúdo. Certifique-se de que cada palavra-passe é diferente. 

 

Nota Importante: 

Utilize palavras-passe seguras que combinem maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. As palavras-passe pouco seguras 

não combinam estes elementos. Palavra-passe segura: Y6dh!et5. Palavra-passe pouco segura: Casa27. 

As palavras-passe devem ter 8 ou mais carateres de comprimento. Uma frase de acesso que utilize 14 ou mais carateres é 

melhor.  

É fundamental que memorize a palavra-passe. Se se esquecer da palavra-passe, a Microsoft não a poderá recuperar. Guarde 

as palavras-passe que anotar num local seguro, longe das informações que as palavras-passe ajudam a proteger. 

Se não pretender que os revisores de conteúdo modifiquem acidentalmente o ficheiro, selecione a caixa de verificação 

Recomendada só a leitura. Ao abrir o ficheiro, será perguntado aos revisores se pretendem ou não abrir o ficheiro como só de 

leitura.  
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4. Clique em OK.  

Quando lhe for pedido, volte a escrever as palavras-passe para as confirmar e clique em OK.  

5. Clique em Guardar.  

Se lhe for perguntado, clique em Sim para substituir o livro existente.  

 
17. Proteger elementos da folha de cálculo ou do livro 

Para impedir que um utilizador, de forma acidental ou deliberada, altere, mova ou elimine dados importantes, é possível 

proteger determinados elementos da folha de cálculo ou do livro, com ou sem uma palavra-passe. As palavras-passe do Excel 

podem conter até 255 letras, números, espaços e símbolos. É necessário escrever corretamente as maiúsculas e minúsculas ao 

definir e introduzir palavras-passe. 

 

17.1. Proteger elementos da folha de cálculo 

1. Selecione a folha de cálculo que pretende proteger.  

2. Para desproteger quaisquer células ou intervalos que pretenda que outros utilizadores possam alterar, efetue o seguinte 

procedimento:  

 Selecione cada uma das células ou intervalos que pretende desproteger.  

 No separador Base, no grupo Células, clique em Formatar e, em seguida, clique 

em Formatar Células.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 No separador Proteção, desmarque a caixa de verificação Protegida e, em 

seguida, clique em OK. 

 

 

3. Para ocultar qualquer fórmula (quando não pretenda que esta seja visível), efetue o seguinte procedimento:  

 Na folha de cálculo, selecione as células que contêm as fórmulas que pretende ocultar.  

 No separador Base, no grupo Células, clique em Formatar e, em seguida, clique em Formatar Células.  

 No separador Proteção, selecione a caixa de verificação Oculta e, em seguida, clique em OK. 

javascript:AppendPopup(this,'XldefPassword_2')
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4. Para desproteger quaisquer objetos gráficos (como, por exemplo, imagens, ClipArt, formas ou gráficos SmartArt) que 

pretenda que os utilizadores possam alterar, efetue o seguinte procedimento:  

 Mantenha a tecla CTRL premida e clique em cada objeto gráfico que pretenda desbloquear.  

 Esta ação apresentará as Ferramentas de Imagens ou as Ferramentas de Desenho, adicionando o separador 

Formatar. 

 No separador Formatar, no grupo Tamanho, clique no Iniciador da Caixa de Diálogo  

junto de Tamanho.  

 No separador Propriedades, desmarque a caixa de verificação Protegida e, se estiver 

presente, desmarque a caixa de verificação Proteger texto.  

 

 

5. No separador Rever, no grupo Alterações, clique em Proteger Folha.  

 

6. Na lista Deixar todos os utilizadores desta folha de cálculo, selecione os elementos que deseja que os utilizadores 

possam alterar.  
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Elementos da folha de cálculo 

Desmarque esta caixa de 

verificação 
Para impedir os utilizadores de 

Selecionar células protegidas 

Moverem o ponteiro para as células que possuem a caixa de verificação Protegida selecionada 

no separador Proteção da caixa de diálogo Formatar Células. Por predefinição, os utilizadores 

podem selecionar células protegidas. 

Selecionar células desprotegidas 

Moverem o ponteiro para as células que possuem a caixa de verificação Protegida desmarcada 

no separador Proteção da caixa de diálogo Formatar Células. Por predefinição, os utilizadores 

podem selecionar células desprotegidas e podem premir a tecla TAB para se deslocarem pelas 

células desprotegidas numa folha de cálculo protegida. 

Formatar células 

Alterarem quaisquer opções nas caixas de diálogo Formatar Células ou Formatação 

Condicional. Se tiverem sido aplicados formatos condicionais antes de a folha de cálculo ser 

protegida, a formatação continua a ser alterada quando um utilizador introduz um valor que 

satisfaz uma condição diferente. 

Formatar colunas 
Utilizarem quaisquer comandos de formatação de coluna, incluindo alterar a largura de coluna 

ou ocultar colunas (separador Base, grupo Células, botão Formatar). 

Formatar linhas 
Utilizarem quaisquer comandos de formatação de linha, incluindo alterar a altura de linha ou 

ocultar linhas (separador Base, grupo Células, botão Formatar). 

Inserir colunas Inserirem colunas. 

Inserir linhas Inserirem linhas. 

Inserir hiperligações Inserirem novas hiperligações, mesmo em células desprotegidas. 

Eliminar colunas 

Eliminarem colunas. 

NOTA: Se Eliminar colunas estiver protegido e Inserir colunas não estiver igualmente 

protegido, um utilizador poderá inserir colunas que não poderá eliminar. 

Eliminar linhas 

Eliminarem linhas. 

NOTA: Se Eliminar linhas estiver protegido e Inserir linhas não estiver igualmente 

protegido, um utilizador poderá inserir linhas que não poderá eliminar. 

Ordenar 

Utilizarem quaisquer comandos para ordenar dados (separador Dados, grupo Ordenar & 

Filtrar). 

NOTA: Os utilizadores não podem ordenar intervalos que contenham células protegidas numa 

folha de cálculo protegida, independentemente desta definição. 

Utilizar Filtro Automático 

Utilizarem as setas de lista pendente para alterar o filtro em intervalos em que os Filtros 

Automáticos sejam aplicados. 

NOTA: Os utilizadores não podem aplicar ou remover Filtros Automáticos numa folha de 

cálculo protegida, independentemente desta definição. 
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Utilizar relatórios de tabela 

dinâmica 

Formatarem, alterarem o esquema, atualizarem ou modificarem, de qualquer forma, relatórios de 

tabela dinâmica ou criarem novos relatórios. 

Editar objetos 

Efetuarem um dos seguintes procedimentos: 

Efetuarem alterações a objetos gráficos, incluindo mapas, gráficos incorporados, formas, caixas 

de texto e controlos que não tenham sido desprotegidos antes da proteção da folha de cálculo. 

Por exemplo, se uma folha de cálculo possuir um botão que execute uma macro, é possível clicar 

no botão para executar a macro, mas não é possível eliminar o botão. 

Efetuarem quaisquer alterações, como, por exemplo, formatação, a um gráfico incorporado. O 

gráfico continua a ser atualizado quando os respetivos dados de origem são alterados. 

Adicionarem ou editarem comentários. 

Editar cenários 

Visualizarem cenários que tenham sido ocultados, efetuarem alterações a cenários cujas 

alterações tenham sido impedidas e eliminarem estes cenários. Os utilizadores podem alterar os 

valores nas células a modificar, se estas não estiverem protegidas, e adicionar novos cenários. 

Elementos da folha de gráfico 

Selecione esta caixa de 

verificação Para impedir os utilizadores de 

Conteúdo Efetuarem alterações a itens que façam parte do gráfico, como, por exemplo, 

séries de dados, eixos e legendas. O gráfico continua a refletir as alterações 

efetuadas aos respetivos dados de origem. 

Objetos Efetuarem alterações a objetos gráficos, incluindo formas, caixas de texto e 

controlos, a não ser que os objetos sejam desprotegidos antes da proteção da folha 

de gráfico. 

 

7. Na caixa Palavra-passe para desproteger a folha, escreva uma palavra-passe para a folha, clique em OK e, em 

seguida, escreva novamente a palavra-passe para a confirmar.  

NOTA: A palavra-passe é opcional. Se não for indicada uma palavra-passe, qualquer utilizador poderá desproteger a folha e 

alterar os elementos protegidos. Certifique-se de que escolhe uma palavra-passe de fácil memorização, pois, caso perca a palavra-

passe, não terá acesso aos elementos protegidos da folha de cálculo. 

 

17.2. Proteger elementos do livro 

1. No separador Rever, no grupo Alterações, clique em Proteger Livro.  

 

2. Em Proteger livro para, efetue um dos seguintes procedimentos:  
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 Para proteger a estrutura de um livro, selecione a caixa de verificação Estrutura.  

 Para manter as janelas do livro no mesmo tamanho e posição sempre que o livro for aberto, selecione a caixa de 

verificação Janelas.  

Elementos do livro 

Selecione esta caixa de 

verificação Para impedir os utilizadores de 

Estrutura Visualizarem folhas de cálculo que tenham sido ocultadas.  

Moverem, eliminarem, ocultarem ou alterarem os nomes de folhas de cálculo.  

Inserirem novas folhas de cálculo ou folhas de gráfico.  

NOTA: Os utilizadores poderão inserir um gráfico incorporado numa folha de cálculo 

existente. 

Moverem ou copiarem folhas de cálculo para outro livro.  

Em relatórios de tabela dinâmica, visualizarem os dados de origem de uma célula na área 

de dados ou visualizarem as páginas do campo de página em folhas de cálculo 

separadas.  

No caso de cenários, criarem um relatório de resumo de cenário.  

No Analysis ToolPak, utilizarem as ferramentas de análise que colocam os resultados 

numa folha de cálculo nova.  

Gravarem novas macros.  

NOTA: Se uma macro que contém uma operação que não pode ser efetuada num livro 

protegido for executada, é apresentada uma mensagem e a macro deixará de ser 

executada. 

Janelas Alterarem o tamanho e a posição das janelas do livro quando este estiver aberto.  

Moverem, redimensionarem ou fecharem as janelas.  

NOTA : Os utilizadores poderão ocultar e mostrar janelas. 

 

3. Para impedir que outros utilizadores removam a proteção do livro, na caixa Palavra-passe (opcional), escreva uma 

palavra-passe, clique em OK e, em seguida, escreva novamente a palavra-passe para a confirmar.  

NOTA: A palavra-passe é opcional. Se não for indicada uma palavra-passe, qualquer utilizador poderá desproteger o livro e 

alterar os elementos protegidos. Certifique-se de que escolhe uma palavra-passe da qual é capaz de se lembrar, pois, caso perca a 

palavra-passe, não terá acesso aos elementos protegidos do livro. 

 

17.3. Proteger elementos num livro partilhado 

Se o livro já se encontrar partilhado (ou seja, o livro está configurado para permitir que vários utilizadores de uma rede 

visualizem e efetuem alterações simultaneamente. Cada utilizador que guardar o livro irá visualizar as alterações efetuadas por 
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outros utilizadores.) e pretender atribuir uma palavra-passe para proteger a partilha, será necessário anular a partilha do livro 

efetuando o seguinte procedimento:  

1. Faça com que todos os outros utilizadores guardem e fechem o livro partilhado para evitarem perder o respetivo 

trabalho.  

2. Para guardar uma cópia das informações do registo de alterações (registo de alterações: num livro partilhado, significa as 

informações mantidas sobre as alterações efetuadas em sessões de edição anteriores. As informações incluem o nome 

do utilizador que efetuou cada alteração, quando foi efetuada a alteração e quais os dados alterados.) perdidas ao anular 

a partilha de um livro, efetue o seguinte procedimento:  

A. No separador Rever, no grupo Alterações, clique em Registar Alterações e, em seguida, clique em Realçar 

Alterações.  

 

B. Na lista Quando, selecione Todas.  

 

C. Desmarque as caixas de verificação Por quem e Onde.  

D. Selecione a caixa de verificação Listar alterações numa nova folha de cálculo e, em seguida, clique em OK.  

3. No livro partilhado, no separador Rever, no grupo Alterações, clique em Partilhar Livro.  

4. No separador Estado, certifique-se de que é o único utilizador na lista Quem tem este livro aberto.  

Desmarque a caixa de verificação Permitir alterações por mais de um utilizador em simultâneo, bem como intercalar 

o livro.  

 

 NOTA:  Se esta caixa de verificação não se encontrar disponível, será necessário desproteger o livro antes de desmarcar a 

caixa de verificação. Efetue o seguinte procedimento: 

A. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Partilhar Livro.  

B. No separador Rever, no grupo Alterações, clique em Desproteger Livro Partilhado.  

C. Se tal for solicitado, introduza a palavra-passe e, em seguida, clique em OK.  

D. No separador Rever, no grupo Alterações, clique em Partilhar Livro.  

E. No separador Estado, desmarque a caixa de verificação Permitir alterações por mais de um utilizador em 

simultâneo, bem como intercalar o livro.  

5. Quando for avisado acerca dos efeitos sobre os outros utilizadores, clique em Sim.  

 

Se necessário, atribua permissões a utilizadores específicos, para aceder a intervalos, proteger folhas de cálculo, proteger 

elementos do livro e definir palavras-passe para a visualização e edição. Para tal, no separador Rever, no grupo Alterações, 

clique em Partilhar Livro; selecione a caixa de verificação Partilhar com registo de alterações. Para obrigar que outros 

utilizadores indiquem uma palavra-passe para desativar o registo de alterações ou para remover o livro de utilização partilhada, 

na caixa Palavra-passe (Opcional), escreva uma palavra-passe, clique em OK e, em seguida, escreva novamente a palavra-passe 

para a confirmar. Se lhe for pedido, guarde o livro.  
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Haveria muito mais a explicar sobre o Excel mas resumiu-se aqui o essencial. 
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Parte 2 

 

- Avançado - 
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17.3.1. Separador Dados 

 

Este menu possui opções que permitem trabalhar os dados quando estão dispostos em tabelas com muita informação. 

 

Grupo “Obter Dados Externos” 

 

Esta opção permite obter dados externos ao Excel (importar dados) seja de uma base de dados, de um ficheiro de texto, por 

exemplo. 

 

Grupo “Ligações” 

 

Permite visualizar quais as ligações existentes e atualizar as ligações aos dados externos. 

 

Grupo “Ordenar e Filtrar” 

 

A opção ordenar permite ordenar os dados, usando vários níveis de ordenação. 

Pode a qualquer altura acrescentar níveis (mais opções de ordenação) ou remover. 

Pode ainda alterar a ordem de aplicação dessa ordenação. 

 

 

 

Como opções pode optar por diferenciar as maiúsculas das minúsculas. 

 

Opção filtrar permite aplicar filtros por colunas que, por sua vez, permitem um filtro rápido, por um dos elementos da coluna, 

por cor das células, ordenar os dados, ou ainda filtrar por um critério usando a opção (personalizar…). 
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Filtro Avançado…: 

 

Permite filtrar a tabela/lista no próprio local ou efetuar uma cópia para outro local/folha. 

O intervalo de critérios é definido usando o mesmo método que usamos para as funções 

de Bases de Dados. A opção só registos unívocos serve para contar e extrair as entradas 

exclusivas num intervalo de dados, mas apenas funciona com os dados da primeira 

coluna. 

 

Grupo “Ferramentas de Dados” 

 

Texto para colunas, permite dividir colunas de texto em colunas separadas usando critérios como separação por espaço, 

vírgula, etc. 

 

Remover duplicados permite retirar linhas que contenham elementos duplicados. 

 

Validação de dados 

No separador Definições pode limitar a entrada de dados numa ou mais células, limitando o tipo de dados introduzido, e os 

valores permitidos. 

A opção personalizado permite escrever fórmulas mais complexas. 

A opção por defeito é Qualquer Valor, que permite todo o tipo de dados sem restrições. 

A opção ignorar células em branco só deve ser usada se quiser permitir células vazias. 

 

A opção Lista permite escolher uma lista de valores para o utilizador escolher. Cria uma lista pendente. 

 

Separador Mensagem de entrada permite escrever, ativar/desativar a mensagem 

que aparece sempre que o utilizador estiver a introduzir dados na célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No separador Aviso de erro, é onde pode escrever, ativar/desativar o 

aparecimento de mensagens de erro caso o utilizador introduza valores não válidos. O tipo de mensagem pode ser definido pela 

opção estilo. Por defeito o Excel não permite continuar sem corrigir os valores. 

 

  



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 68 68 

 

Consolidar 

 

Com esta opção pode criar uma tabela resumo, onde pode, por exemplo, 

somar todos os registos, cujo valor na primeira coluna seja igual. Aparecerá uma 

soma por cada coluna e uma linha por cada valor unívoco da coluna da esquerda 

da tabela de referência. 

Pode também escolher outras funções como média, desvio padrão, etc… 

A seleção da opção Criar ligações aos dados de origem permite manter esta 

tabela resumo sempre atualizada quando se alteram valores da tabela de 

referência. 

Ver exemplo (página 24) 

 

 

Análise de hipóteses 

 

Permite usar, entre outros, o gestor de cenários e o atingir objetivos. 

 

Grupo “Destaques” 

 

Agrupar 

Permite agrupar/desagrupar linhas e colunas de uma tabela. 

Pode selecionar um grupo de células para agrupar, criando assim uma seleção de 

linhas/colunas que pode rapidamente esconder. 

Ou, como no exemplo abaixo, pode usar a opção Destacar automaticamente para que o Excel analise as dependências dos 

dados/fórmulas e crie os destaques automaticamente. 

 

 

O funcionamento dos destaques é 

semelhante ao que se passa com os subtotais. 

Pode usar os vários níveis ou ainda os 

símbolos  +  e  –  para mostrar ou esconder os 

detalhes. 

A opção Limpar destaques serve para 

retirar todos os  

destaques na folha ativa. 

 

 

 

 

Subtotais: 
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Esta opção permite criar subtotais (somas, médias, contagens, etc.. – ver função subtotal) de um conjunto de 

dados por cada alteração numa dada coluna. 

Claro que isto só funciona se os dados estiverem previamente ordenados por esses campos. 

A opção substituir subtotais atuais deve ser desativada caso se pretenda acrescentar mais um nível de subtotais 

aos já existentes na folha. 

A opção Quebra de página entre grupos serve para criar uma separação página a página para cada subtotal. 

A opção sumário por baixo dos dados permite o aparecimento de uma linha final de resumo. 

Se quiser limpar todos os subtotais, use o botão remover todos. 

 

 

Depois de criados os subtotais, pode facilmente mudar de nível de visualização dos dados, sendo que o nível 1 só permite ver 

os totais e o nível 2 os subtotais … o último nível permite ver tudo. 
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17.3.2. Formatação Condicional 

 

A formatação condicional usa-se para alterar a formatação de uma ou mais células dependendo do valor dessa célula.  

 

Podemos usar as opções de formatação condicional disponíveis no menu inicial. 

No Excel 2007 temos opções mais rápidas como as formatações com barras de dados, escalas de cores e conjuntos de 

ícones, que permitem classificar e formatar rapidamente um conjunto de dados, como é exemplificado nos exemplos abaixo. 
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As opções “Realçar Regras de Células” e “Regras de Superiores/Inferiores” têm um vasto leque de opções que podemos usar 

para formatar células usando alguns valores como limites.  

 

 

 

 

A qualquer momento podemos usar a opção Limpar Regras que elimina todas as regras das células selecionadas. 

 

A opção gerir regras permite “ver” todas as regras definidas para a célula ou conjunto de células. 

 

  

 

Aqui podemos criar uma nova regra, editar uma regra existente, eliminar uma regra ou mesmo mudar a ordem das regras. 

 

De notar que temos hipótese de indicar se, ao aplicar uma regra, o Excel deve ou não parar (isto é, se deverá ou não ver se é 

possível aplicar as regras seguintes), bastando para tal marcar a opção “parar se verdadeira” à frente de cada regra. 

 

Podemos ainda mudar a ordem com que são aplicadas as regras com o uso das setas que se encontram à frente do botão 

eliminar regra. 

 

A opção “mostrar regras de formatação de” permite rapidamente mudar a área selecionada para vermos as regras da folha, do 

livro ou de outras áreas como tabelas, listas etc. 
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Importar ficheiros de texto / Dados Texto para colunas 

 

Após escolher o ficheiro de texto a importar, Menu Ficheiro  Abrir, mudando tipo de ficheiro para ficheiro de texto. 

No primeiro passo devemos definir se o ficheiro é delimitado (por algum tipo de separador) ou se vamos utilizar o método de 

largura fixa. 

 

Ficheiros delimitados por algum separador, Optando pelo método de largura fixa 

neste caso (vírgula e apóstofro), em que o utilizador define as colunas 

 

 

 

 

 

Neste último passo define-se, coluna a coluna, o tipo de formato para os dados e se vai ou não importar determinada coluna. 

Na opção avançadas podemos definir os símbolos usados para casas decimais e separadores dos milhares usados neste ficheiro.  

Através do menu Dados  Texto para colunas, temos acesso ao mesmo processo para uma coluna, no Excel, que contenha 

muito texto. 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 73 73 

17.3.3. Funções Avançadas do Excel 

 

CONCATENAR 

 

Agrupa vários itens de texto num item de texto. 

 

Sintaxe 

 

CONCATENAR (texto1; texto2; ...) 

Texto1, texto2, ...    são de 1 a 30 itens de texto a associar num único item de texto. Os itens de texto podem ser cadeias de 

texto, números ou referências de célula unívocas. 

 

Observações 

O operador "&" pode ser utilizado no lugar de CONCATENAR para reunir itens de texto. 

 

DIREITA 

 

DIREITA devolve o último caráter ou carateres numa cadeia de texto, baseado no número de carateres especificados. 

 

Sintaxe 

 

DIREITA(texto; núm_caract) 

Texto    é a cadeia de texto que contém os carateres que deseja extrair. 

Núm_caract    especifica o número de carateres que deseja que DIREITA extraia. 

 

ESQUERDA 

 

ESQUERDA devolve o primeiro caráter ou carateres numa cadeia de texto, baseado no número de carateres especificados. 

 

Sintaxe 

 

ESQUERDA(texto;núm_caract) 

Texto    é a cadeia de texto que contém os carateres que deseja extrair. 

Núm_caract   especifica o número de carateres que deseja que ESQUERDA extraia. 

Núm_caract tem de ser maior ou igual a zero. 

Se núm_caract for maior que o comprimento do texto, ESQUERDA devolve todo o texto. 

Se núm_caract for omitido, é considerado 1. 

 

SEG.TEXTO 

 

SEG.TEXTO devolve um número específico de carateres da cadeia de texto, começando na posição que especificar, com base 

no número de carateres especificado. 

 

Sintaxe 
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SEG.TEXTO(texto;núm_inicial;núm_caract) 

Texto    é a cadeia de texto que contém os carateres que deseja extrair. 

Núm_inicial    é a posição do primeiro caráter que deseja extrair como texto. O primeiro caráter em texto possui núm_inicial 1 e 

assim sucessivamente. 

Núm_caract    especifica o número de carateres que deseja que SEG.TEXTO devolva a partir do texto. 

 

Observações 

Se núm_inicial for maior do que o comprimento de texto, SEG.TEXTO devolve "" (texto vazio).  

Se núm_inicial for menor do que o comprimento de texto, mas núm_inicial e núm_caract excederem o comprimento de texto, 

SEG.TEXTO devolve os carateres até ao final do texto.  

Se núm_inicial for menor do que 1, SEG.TEXTO devolve o valor de erro #VALOR!.  

Se núm_caract for negativo, SEG.TEXTO devolve o valor de erro #VALOR!. 
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Funções de Bases de Dados 

 

BDSOMA 

Adiciona os números a uma coluna de uma lista ou base de dados que correspondam às condições especificadas. 

  

Sintaxe 

 

BDSOMA(Base de dados; Campo; Critérios) 

 

Base de dados    é o intervalo de células que formam a lista ou base de dados. Uma base de dados é uma lista de dados 

relacionados cujas linhas de informação relacionada são registos e as colunas de dados são campos. A primeira linha da lista 

contém rótulos para cada coluna. 

 

Campo    indica a coluna utilizada na função. O campo pode ser dado como texto, com o rótulo de coluna entre aspas duplas 

(como "Idade" ou "Proveito") ou como um número que representa a posição da coluna na lista: 1 para a primeira coluna, 2 para a 

segunda coluna, e assim sucessivamente. 

 

Critérios    intervalo de células que contém as condições especificadas. É possível utilizar qualquer intervalo para os 

argumentos de critérios, desde que inclua, pelo menos, um rótulo de coluna e, pelo menos, uma célula abaixo do rótulo da coluna 

para especificar uma condição para a coluna. 

 

A sintaxe é exatamente igual para as restantes funções: 

BDCONTAR; BDCONTAR.VAL; BDDESVPAD; BDDESVPADP; BDMÁX; BDMÉDIA; BDMÍN; BDMULTIPL; BDOBTER; 

BDSOMA; BDVAR; BDVARP 

Exemplo 

 A B C D E F 

1 
Árvor

e Altura Idade 

Prove

ito Lucro Altura 

2 
Maciei

ra >10       <16 

3 
Pereir

a           

4 
Árvor

e Altura Idade 

Prove

ito Lucro   

5 
Maciei

ra 18 20 14 105   

6 
Pereir

a 12 12 10 96   

7 
Cereje

ira 13 14 9 105   

8 
Maciei

ra 14 15 10 75   

9 Pereir 9 8 8 76,8   
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a 

1

0 

Maciei

ra 8 9 6 45   

 

Fórmula      Descrição (Resultado)      

=BDCONTAR(A4:E10;"Idade";A1:F2) Esta função observa os registos de macieiras com uma altura entre 10 e 16 e conta 

quantos campos Idade nesses registos contêm números. (1)  

=BDCONTAR(A4:E10;"Lucro";A1:F2) Esta função observa os registos de macieiras com uma altura entre 10 e 16 e conta 

quantos campos Lucro nesses registos não estão em branco. (1)  

=BDMÁX(A4:E10;"Lucro";A1:A3) O lucro máximo de macieiras e pereiras. (105)  

=BDMÍN(A4:E10;"Lucro";A1:B2) O lucro mínimo de macieiras com altura superior a 10. (75)  

=BDSOMA(A4:E10;"Lucro";A1:A2) O lucro total das macieiras. (225)  

=BDSOMA(A4:E10;"Lucro";A1:F2) O lucro total de macieiras com altura entre 10 e 16. (75)  

=BDMULTIPL(A4:E10;"Proveito";A1:B2) O produto dos proveitos de macieiras com altura superior a 10. (140)  

=BDMÉDIA(A4:E10;"Proveito";A1:B2) O proveito médio de macieiras com altura superior a 10. (12)  

=BDMÉDIA(A4:E10;3;A4:E10) A idade média de todas as árvores existentes na base de dados. (13)  

=BDDESVPAD(A4:E10;"Proveito";A1:A3) O desvio-padrão previsto relativamente ao proveito das macieiras e das pereiras, no 

caso de os dados da base de dados serem apenas uma amostra da população total do pomar. (2.97)  

=BDDESVPADP(A4:E10;"Proveito";A1:A3) O desvio-padrão verdadeiro relativamente ao proveito das macieiras e das pereiras, 

no caso de os dados da base de dados corresponderem à população inteira. (2.65)  

=BDVAR(A4:E10;"Proveito";A1:A3) A variância prevista relativamente ao proveito das macieiras e pereiras, no caso de os 

dados da base de dados serem apenas uma amostra da população total do pomar. (8.8)  

=BDVARP(A4:E10;"Proveito";A1:A3) A variância verdadeira relativamente ao proveito das macieiras e das pereiras, no caso de 

os dados da base de dados corresponderem à população inteira do pomar. ( 7.04)  

=BDOBTER(A4:E10;"Proveito";A1:A3) Devolve um valor de erro #NÚM! porque mais de um registo cumpre os critérios.  

 

Sugestões 

 

É possível utilizar qualquer intervalo para o argumento de critérios, desde que inclua, pelo menos, um rótulo de coluna e, pelo 

menos, uma célula abaixo do rótulo da coluna, para especificar a condição.  

Por exemplo, se o intervalo G1:G2 contiver o rótulo da coluna Receita em G1 e a quantia de 10.000 em G2, é possível definir o 

intervalo como GarantirReceita e utilizar esse nome como o argumento de critérios nas funções da base de dados. 

 

Apesar de o intervalo de critérios poder estar localizado em qualquer parte da folha de cálculo, não deve colocá-lo por baixo da 

lista. Se adicionar mais informação à lista com o comando Formulário no menu Dados, a nova informação é adicionada à primeira 

linha por baixo da lista. Se a linha por baixo da lista não estiver em branco, o Microsoft Excel não pode adicionar a nova 

informação.  

Certifique-se de que o intervalo de critérios não se sobrepõe à lista.  

Para executar uma operação numa coluna inteira numa base de dados, introduza uma linha em branco por baixo dos rótulos 

da coluna no intervalo de critérios.  

 

 

 

 

Exemplos de critérios mais complexos  
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 A B C 

1 
Tipo 

Vended

or 

Vend

as 

2       

3       

4       

5 
Tipo 

Vended

or 

Vend

as 

6 
Bebid

as Costa 5122 

7 
Carne 

Vasconc

elos 450 

8 
Produ

zir Gomes 6328 

9 
Produ

zir 

Vasconc

elos 6544 

Várias condições numa única coluna 

 

Se tiver duas ou mais condições numa só coluna, escreva os critérios diretamente abaixo uns dos outros em linhas separadas. 

Por exemplo, o intervalo de critérios seguinte apresenta as linhas que contêm "Vasconcelos, "Gomes ou "Costa na coluna 

Vendedor. 

 

Vendedor  

Vasconcelos  

Gomes  

Costa  

 

Uma condição em duas ou mais colunas 

 

Para localizar dados que correspondam a uma condição em duas ou mais colunas, introduza todos os critérios na mesma linha 

do intervalo de critérios. Por exemplo, o intervalo de critérios seguinte apresenta todas as linhas que contêm Produzir na coluna 

Tipo, "Vasconcelos" na coluna Vendedor e valores de vendas superiores a Esc. 1.000,00. 

 

Tipo   Vendedor  Vendas  

Produzir  Vasconcelos  >1000  

 

Uma condição numa ou noutra coluna 

 

Para localizar dados que correspondam a uma condição numa coluna ou a uma condição noutra coluna, introduza os critérios 

em linhas diferentes do intervalo de critérios. Por exemplo, o intervalo de critérios seguinte apresenta todas as linhas que contêm 

Produzir na coluna Tipo, "Vasconcelos" na coluna Vendedor ou valores de vendas superiores a Esc. 1.000,00. 

 

Tipo   Vendedor  Vendas  
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Produzir    

 Vasconcelos   

 >1000  

 

Um de dois conjuntos de condições para duas colunas 

 

Para localizar linhas que correspondam a um de dois conjuntos de condições, em que cada conjunto inclui condições para 

mais de uma coluna, escreva os critérios em linhas separadas. Por exemplo, o intervalo de critérios seguinte apresenta as linhas 

que contêm "Vasconcelos" na coluna Vendedor e valores de vendas superiores a Esc. 3.000,00; também apresenta as linhas para 

o vendedor Gomes com valores de vendas superiores a Esc. 1.500,00. 

 

Vendedor  Vendas  

Vasconcelos  >3000  

Gomes   >1500  

 

Mais de dois conjuntos de condições para uma coluna 

 

Para localizar linhas que correspondam a mais de dois conjuntos de condições, inclua várias colunas com o mesmo cabeçalho 

de coluna. Por exemplo, o seguinte intervalo de critérios apresenta as vendas que se situam entre 5.000 e 8.000, para além das 

vendas que são inferiores a 500. 

 

Vendas  Vendas  

>5000   <8000  

<500   

 

Condições criadas em resultado de uma fórmula 

 

Pode utilizar como critério um valor calculado que seja o resultado de uma fórmula (fórmula: sequência de valores, referências 

de células, nomes, funções ou operadores de uma célula que, em conjunto, produzem um novo valor. Uma fórmula começa 

sempre por um sinal de igualdade (=).). Ao utilizar uma fórmula para criar um critério, não utilize um rótulo de coluna para um 

rótulo de critérios. Mantenha o rótulo dos critérios em branco ou utilize um rótulo que não seja um rótulo de coluna na lista. Por 

exemplo, o seguinte intervalo de critérios apresenta linhas que têm na coluna C um valor mais alto do que a média das células 

C6:C9. 

 

=C6>MÉDIA($C$6:$C$9)  

 

Notas 

 

A fórmula utilizada para uma condição tem de utilizar uma referência relativa (referência relativa: numa fórmula é o endereço 

de uma célula com base na posição relativa da célula que contém a fórmula e da célula referida. Se a fórmula for copiada, a 

referência é ajustada automaticamente. Uma referência relativa fica com o formato A1.) para fazer referência ao rótulo de coluna 

(por exemplo, Vendas) ou ao campo correspondente no primeiro registo. Todas as outras referências que se encontrem na fórmula 

têm de ser referências absolutas (referência de célula absoluta: numa fórmula, é o endereço exato de uma célula, 

independentemente da posição da célula que contém a fórmula. Uma referência de célula absoluta assume a forma $A$1) e a 
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fórmula tem de avaliar como VERDADEIRO ou FALSO. No exemplo da fórmula, "C6" refere-se ao campo (coluna C) do primeiro 

registo (linha 6) da lista. 

 

É possível utilizar um rótulo de coluna na fórmula em vez de uma referência relativa de célula ou de um nome de intervalo. 

Quando o Microsoft Excel apresentar um valor de erro tal como #NOME? ou #VALOR! na célula que contém o critério, pode 

ignorá-lo, uma vez que não afeta o modo como a lista é filtrada. 

 

Ao avaliar os dados, o Microsoft Excel não efetua qualquer distinção entre carateres maiúsculos e carateres minúsculos. 

 
 

SUBTOTAL 

Devolve um subtotal numa lista ou base de dados. Geralmente, é mais fácil criar uma lista com subtotais utilizando o comando 

Subtotais (menu Dados). Uma vez criada a lista de subtotais, pode modificá-la editando a função SUBTOTAL. 

Sintaxe 

SUBTOTAL(núm_função, ref1, ref2, ...) 

Núm_função    é o número de 1 a 11 (inclui valores ocultos) ou de 101 a 111 (ignora valores ocultos) que especifica qual a 

função a utilizar no cálculo de subtotais de uma lista. 

Núm_função Núm_função 

Função (inclui valores 

ocultos) 

(ignora valores 

ocultos) 

1 101 MÉDIA 

2 102 CONTAR 

3 103 CONTAR.VAL 

4 104 MÁXIMO 

5 105 MÍNIMO 

6 106 PRODUTO 

7 107 DESVPAD 

8 108 DESVPADP 

9 109 SOMA 

10 110 VAR 

11 111 VARP 

Ref1, ref2, são intervalos de 1 a 29 ou referências para as quais pretende obter o subtotal. 

Observações 

Se houver outros subtotais em ref1, ref2,... (ou subtotais aninhados), estes subtotais aninhados são ignorados para evitar uma 

dupla contagem.  

Para as constantes de núm_função entre 1 e 11, a função SUBTOTAL inclui os valores das linhas ocultas pelo comando 

Ocultar no submenu Linha do menu Formatar. Utilize estas constantes quando pretender obter o subtotal de números ocultos e 

não ocultos numa lista. Para as constantes de núm_função entre 101 e 111, a função SUBTOTAL ignora valores de linhas ocultas 

pelo comando Ocultar no submenu Linha do menu Formatar. Utilize estas constantes quando pretender obter o subtotal apenas 

dos números não ocultos numa lista.  

A função SUBTOTAL ignora quaisquer linhas que não estão incluídas no resultado de um filtro, independentemente do valor de 

núm_função utilizado.  

A função SUBTOTAL foi concebida para colunas de dados ou intervalos verticais. Não foi concebida para linhas de dados ou 

intervalos horizontais. Por exemplo, quando calcula o subtotal de um intervalo horizontal utilizando um núm_função de 101 ou 
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maior, como SUBTOTAL(109,B2:G2), ocultar uma coluna não afeta o subtotal. No entanto, ocultar uma linha num subtotal de um 

intervalo vertical afeta o subtotal.  

Se alguma das referências for 3-D, SUBTOTAL devolve o valor de erro #VALOR!.  

 

Exemplo 

 A B 

1 Dados   

2 120   

3 10   

4 150   

5 23   

6 Fórmula Descrição (Resultado) 

7 =SUBTOTAL(9;A2:A5) 
Subtotal da coluna acima utilizando a função SOMA 

(303) 

8 =SUBTOTAL(1;A2:A5) 
Subtotal da coluna acima utilizando a função MÉDIA 

(75,75) 

9 =SUBTOTAL(109;A2:A5) 
Subtotal da coluna acima utilizando a função SOMA 

(270) se as linhas 3 e 5 estiverem ocultas 

 

CÉL   

Devolve informações sobre formatação, localização ou conteúdo da célula superior esquerda numa referência. 

Sintaxe 

CÉL(tipo_info;referência) 

Tipo_info    é um valor de texto que especifica o tipo de informações da célula que deseja. A seguinte lista apresenta os 

valores possíveis para tipo_info e resultados correspondentes. 

Tipo_info Devolve 

"col" Número da coluna da célula referenciada. 

"conteúdo" Valor da célula superior esquerda em referência, não uma fórmula. 

"cor" 
1 se a célula for formatada com cores para valores negativos; caso contrário, 

devolve 0 (zero). 

"endereço" Referência da primeira célula referenciada, como texto. 

"formato" 

Valor do texto correspondente ao formato numérico da célula. Os valores de 

texto para os vários formatos são apresentados na seguinte tabela. Devolve "-" no 

final do valor do texto se a célula for formatada com cores para valores negativos. 

Devolve "()" no final do valor do texto se a célula for formatada com parêntesis para 

valores positivos ou para todos os valores. 

"largura" 

Largura da coluna da célula arredondada para um inteiro. Cada unidade da 

largura da coluna é igual à largura de um caráter do tamanho do tipo de letra 

predefinido. 

"lin" Número de linhas da célula em referência. 
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"nome.ficheiro" 

Nome do ficheiro (incluindo o caminho completo) do ficheiro que contém a 

referência, como texto. Devolve texto vazio (""), se a folha de cálculo que contém a 

referência ainda não tiver sido guardada. 

"parênteses" 
1 se a célula for formatada com parêntesis para valores positivos ou todos os 

valores; caso contrário, devolve 0. 

"prefixo" 

O valor do texto correspondente ao "prefixo do rótulo" da célula. Devolve 

apóstrofo (') se a célula contiver texto alinhado à esquerda; aspas (") se a célula 

contiver texto alinhado à direita; acento circunflexo (^) se a célula contiver texto 

centrado; barra invertida (\) se a célula contiver texto alinhado por preenchimento; e 

a cadeia de texto vazia ("") para outros conteúdos. 

"proteger" 0 se a célula não for protegida e 1 se a célula for protegida. 

"tipo" 

Valor de texto correspondente ao tipo de dados na célula. Devolve "e" (de "em 

branco") se a célula estiver em branco; "t" (de "título") se a célula contiver uma 

constante de texto; e "v" (de "valor") para outros conteúdos. 

Referência    é a célula da qual deseja obter informação. Se omitida, as informações especificadas em tipo_info são devolvidas 

para a última célula que foi alterada. A lista seguinte descreve os valores de texto que CÉL devolve quando tipo_info for "formato" 

e referência for uma célula formatada com um formato numérico incorporado. 

Se o formato do Microsoft Excel for A CÉL devolve 

Geral "G" 

0 "F0" 

#,##0 ",0" 

0,00 "F2" 

#,##0.00 ",2" 

ESC.#.##0_);(ESC.#.##0) "C0" 

ESC.#.##0_);[Vermelho](ESC.#.##0) "C0-" 

ESC.#.##0.00_);(ESC.#.##0.00) "C2" 

ESC.#.##0,00_);[Vermelho](ESC.#.##0,00) "C2-" 

0% "P0" 

0,00% "P2" 

0.00E+00 "S2" 

# ?/? ou # ??/?? "G" 

m/d/aa ou m/d/aa h:mm ou mm/dd/aa "D4" 

d-mmm-aa ou dd-mmm-aa "D1" 

d-mmm ou dd-mmm "D2" 

mmm-aa "D3" 

mm/dd "D5" 

h:mm AM/PM "D7" 

h:mm:ss AM/PM "D6" 

h:mm "D9" 

h:mm:ss "D8" 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 82 82 

Se o argumento tipo_info na fórmula de CÉL for "formato" e se a célula for posteriormente formatada com um formato 

personalizado, então, deve voltar a calcular a folha de cálculo para atualizar a fórmula CÉL. 

Observação 

A função CÉL é fornecida para ser compatível com outros programas de folha de cálculo. 

Exemplo 

 A B 

1 Dados   

2 05-Mar   

3 TOTAL   

4 Fórmula Descrição (Resultado) 

5 =CÉL("linha";A20) 
O número de linha da célula A20 (20) 

6 =CÉL("formato"; A2) 
O código de formato da primeira 

cadeia (D2, consultar acima) 

7 =CÉL("conteúdo"; A3) O conteúdo da célula A3 (TOTAL) 

 

INFORMAÇÃO 

Segurança  Utilize esta funcionalidade com cautela. As informações importantes ou confidenciais poderão ser reveladas a 

outros utilizadores. 

Devolve informações sobre o ambiente de trabalho atual. 

Sintaxe 

INFORMAÇÃO(texto_tipo) 

Tipo_texto    é o texto que especifica que tipo de informação deseja que seja devolvida. 

Texto_tipo Devolve 

diretório Caminho do diretório ou pasta atual. 

memdisp Quantidade de memória disponível, em bytes. 

memutilizada Quantidade de memória que está a ser utilizada para dados. 

númficheiro Número de folhas de cálculo ativas nos livros abertos. 

origem 

Referência em estilo A1 absoluta, como texto, pré-concebido com 

"$A:" para compatibilidade com o Lotus 1-2-3 versão 3.x. Devolve a 

referência da célula na célula visível superior e mais à esquerda da 

janela, de acordo com a posição de deslocamento atual. 

osversão Atual versão do sistema operativo, como texto. 

recalc Atual forma do novo cálculo; devolve "Automático" ou "Manual". 

release Versão do Microsoft Excel, como texto. 

sistema 

Nome do ambiente de funcionamento: 

Macintosh = "mac" 

Windows = "pcdos" 

totmem 
Quantidade de memória total disponível, incluindo a memória que 

já esteja a ser utilizada, em bytes. 

 

Exemplo  
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 A B 

1 Fórmula Descrição (Resultado) 

2 =INFORMAÇÃO("númficheiro") 
Número de folhas de cálculo ativas 

(varia) 

3 =INFORMAÇÃO("recalc") 
Modo do novo cálculo para o livro 

(Automático ou Manual) 

 

Funções É 

Cada uma destas funções, chamadas coletivamente funções É, verifica o tipo de valor e devolve VERDADEIRO ou FALSO, 

dependendo do resultado. Por exemplo, a função É.CÉL.VAZIA devolve o valor lógico VERDADEIRO se o valor for uma referência 

a uma célula em branco; caso contrário, devolve FALSO. 

Sintaxe 

É.CÉL.VAZIA(valor) É.ERROS(valor) É.ERRO(valor) É.LÓGICO(valor) É.NÃO.DISP(valor) 

É.NÃO.TEXTO(valor) É.NÚM(valor) É.REF(valor) É.TEXTO(valor) 

 

Valor  é o valor que deseja testar. O valor pode ser um espaço em branco (célula em branco), um valor de erro, lógico, texto, 

número ou referência, ou um nome correspondente a qualquer um destes itens que se deseja testar. 

Função Devolve VERDADEIRO se 

É.CÉL.VAZIA Valor que se refere a uma célula em branco. 

É.ERRO 
Valor que se refere a qualquer valor de erro (#N/D, #VALOR!, 

#REF!, #DIV/0!, #NÚM!, #NOME? ou #NULO!). 

É.ERROS Valor que se refere a um valor de erro exceto #N/D. 

É.LÓGICO Valor que se refere a um valor lógico. 

É.NÃO.DISP Valor que se refere ao valor de erro #N/D (valor não disponível). 

É.NÃO.TEXTO 

Valor que se refere a qualquer item que não seja texto. (Note que 

esta função devolve VERDADEIRO se o valor se referir a uma célula 

em branco.) 

É.NÚM Valor que se refere a um número. 

É.REF Valor que se refere a uma referência. 

É.TEXTO Valor que se refere a texto. 

 

Observações  

Os argumentos de valor das funções É não são convertidos. Por exemplo, na maioria das outras funções em que se exige um 

número, o valor de texto "19" é convertido para o número 19. No entanto, na fórmula É.NÚM("19"), "19" não é convertido a partir 

de um valor de texto e a função É.NÚM devolve FALSO.  

As funções É são úteis nas fórmulas para testar o resultado de um cálculo. Quando combinadas com a função SE, devolvem 

um método para localizar erros em fórmulas (consulte os exemplos a seguir).  

 

Exemplo 1 

 A B 

1 
Fórmula Descrição (Resultado) 
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2 =É.LÓGICO(VERDADEIRO) 
Verifica se VERDADEIRO é um valor 

lógico (VERDADEIRO) 

3 =É.LÓGICO("VERDADEIRO") 
Verifica se" VERDADEIRO" é um valor 

lógico (FALSO) 

4 =É.NÚM(4) 
Verifica se 4 é um número 

(VERDADEIRO) 

Exemplo 2 

 A B 

1 Dados   

2 Ouro   

3 Região1   

4 #REF!   

5 330,92   

6 #N/D   

7 Fórmula Descrição (Resultado) 

8 
=É.CÉL.VAZIA

(A2) Verifica se a célula C2 está vazia (FALSO) 

9 =É.ERRO(A4) Verifica se #REF! é um erro (VERDADEIRO) 

1

0 

=É.NÃO.DISP(

A4) Verifica se #REF! é o erro #N/D (FALSO) 

1

1 

=É.NÃO.DISP(

A6) 

Verifica se #N/D é o erro #N/D 

(VERDADEIRO) 

1

2 

=É.ERROS(A6

) 
Verifica se #N/D é um erro (FALSO) 

1

3 
=É.NÚM(A5) 

Verifica se 330,92 é um número 

(VERDADEIRO) 

1

4 
=É.TEXTO(A3) 

Verifica se Região1 é texto (VERDADEIRO) 

 

INDIRETO 

Devolve a referência especificada por uma cadeia de texto. As referências são imediatamente avaliadas para mostrar o seu 

conteúdo. Utilize INDIRETO quando pretender alterar a referência a uma célula de uma fórmula sem alterar a própria fórmula. 

Sintaxe 

INDIRETO(ref_texto;a1) 

Ref_texto    é uma referência a uma célula que contém uma referência do estilo A1, uma referência do estilo L1C1, um nome 

definido como uma referência ou uma referência a uma célula como uma cadeia de texto. Se ref_texto não for uma referência de 

célula válida, INDIRETO devolve o valor de erro #REF!. 

Se ref_texto se referir a outro livro (uma referência externa), o outro livro tem de estar aberto. Se o livro de origem não estiver 

aberto, INDIRETO devolve o valor de erro #REF!. 

A1    é um valor lógico que especifica o tipo de referência contido na célula ref_texto. 

Se a1 for VERDADEIRO ou omitido, ref_texto é interpretado como uma referência do estilo A1. 

Se a1 for FALSO, ref_texto é interpretado como uma referência do estilo L1C1. 

Exemplo 

 A B 
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1 Dados Dados 

2 B2 1,333 

3 B3 45 

4 George 10 

5 5 62 

6 Fórmula Descrição (Resultado) 

7 =INDIRETO($A$2) Valor da referência na célula A2 (1,333) 

8 =INDIRETO($A$3) Valor da referência na célula A3 (45) 

9 
=INDIRETO($A$4) 

Se a célula B4 contém o nome definido "George," o 

valor do nome definido é devolvido (10) 

1

0 =INDIRETO("B"&$A$5) Valor de uma referência na célula A5 (62) 

 

DESLOCAMENTO 

Devolve uma referência a um intervalo que é um número especificado de linhas e colunas de uma célula ou de um intervalo de 

células. A referência que é devolvida pode ser uma única célula ou um intervalo de células. É possível especificar o número de 

linhas e o número de colunas a ser devolvido. 

Sintaxe 

DESLOCAMENTO(referência;linhas;cols;altura;largura) 

Referência    é a referência em que deseja basear o deslocamento. A referência tem de ser uma referência a uma célula ou a 

um intervalo de células adjacentes; caso contrário, DESLOCAMENTO devolve o valor de erro #VALOR!. 

Linhas    é o número de linhas, para cima ou para baixo, a que se deseja que a célula superior esquerda faça referência. Se 

utilizar 5 como o argumento de linhas, especifica que a célula superior esquerda da referência está cinco linhas abaixo da 

referência. As linhas podem ser positivas (o que significa abaixo da referência inicial) ou negativas (o que significa acima da 

referência inicial). 

Cols    é o número de colunas, à esquerda ou à direita, a que deseja que a célula superior esquerda do resultado se refira. Se 

utilizar 5 como o argumento de colunas, especifica que a célula superior esquerda da referência está cinco colunas à direita da 

referência. As colunas podem ser positivas (o que significa que estão à direita da referência inicial) ou negativas (o que significa 

que estão à esquerda da referência inicial). 

Altura    é a altura, em número de linhas, que deseja que a referência devolvida apresente. A altura tem de ser um número 

positivo. 

Largura    é a largura, em número de colunas, que deseja que a referência devolvida apresente. A largura tem de ser um 

número positivo. 

Observações 

Se as linhas e as colunas deslocarem a referência para o limite da folha de cálculo, DESLOCAMENTO devolve o valor de erro 

#REF!. 

Se a altura ou a largura estiverem omitidas, parte-se do princípio de que a altura e a largura são as mesmas da referência. 

DESLOCAMENTO não move realmente quaisquer células nem altera a seleção; devolve apenas uma referência. 

DESLOCAMENTO pode ser utilizada com qualquer função que pressuponha um argumento de referência. Por exemplo, a fórmula 

SOMA(DESLOCAMENTO(C2,1,2,3,1)) calcula o valor total de um intervalo de 1 coluna com 3 linhas que corresponde a 1 linha 

abaixo e 2 colunas à direita da célula C2. 

 

Exemplo 
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 A B 

1 Fórmula Descrição (Resultado) 

2 =DESLOCAMENTO(C3;2;3;1;1) Mostra o valor na célula F5 (0) 

3 =SOMA(DESLOCAMENTO(C3:E5;-1;0;3;3)) Soma o intervalo C2:E4 (0) 

4 =DESLOCAMENTO(C3:E5;0;-3;3;3) 
Devolve um erro, porque a referência 

não está na folha de cálculo (#REF!) 

 

PROCV e PROCH 

Procura um valor na primeira coluna esquerda de uma tabela e devolve o valor na mesma linha de uma coluna que especificou 

na tabela. Utilize PROCH em vez de PROCV quando os valores da comparação estiverem posicionados numa linha acima dos 

dados que deseja localizar. 

O V em PROCV significa "Vertical." 

Sintaxe 

PROCV(valor_proc;matriz_tabela;núm_índice_coluna;procurar_intervalo) 

Valor_proc    é o valor a ser localizado na primeira coluna da matriz. Valor_proc pode ser um valor, uma referência ou uma 

cadeia de texto. 

Matriz_tabela    é uma tabela de informações onde os dados são procurados. Utilize uma referência para um intervalo ou 

nome de intervalo, tal como Base de dados ou Lista. 

Se procurar_intervalo for VERDADEIRO, os valores na primeira coluna de matriz_tabela devem ser colocados em ordem 

ascendente: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... , A-Z, FALSO, VERDADEIRO; caso contrário, PROCV pode não devolver o valor correto. Se 

procurar_intervalo for FALSO, matriz_tabela não precisa ser ordenada. 

Pode colocar os valores por ordem ascendente, selecionando o comando Ordenar do menu Dados e selecionando 

Ascendente. 

Os valores na primeira coluna de matriz_tabela podem ser texto, números ou valores lógicos. 

Textos em maiúsculas e minúsculas são equivalentes. 

Núm_índice_coluna    é o número da coluna em matriz_tabela a partir do qual o valor correspondente tem de ser devolvido. 

Um núm_índice_coluna de 1 devolve o valor na primeira coluna em matriz_tabela; um núm_índice_coluna de 2 devolve o valor na 

segunda coluna em matriz_tabela, e assim por diante. Se núm_índice_coluna for menor que 1, PROCV devolve o valor de erro 

#VALOR!; se núm_índice_coluna for maior que o número de colunas em matriz_tabela, PROCV devolve o valor de erro #REF!. 

Procurar_intervalo    é um valor lógico que especifica se deseja que PROCV localize uma correspondência exata ou uma 

correspondência aproximada. Se VERDADEIRO ou omisso, é devolvida uma correspondência aproximada. Por outras palavras, 

se não for encontrada uma correspondência exata, é devolvido o maior valor seguinte, inferior ao valor_proc. Se FALSO, o 

PROCV localiza uma correspondência exata. Se não for encontrada, o valor de erro #N/D é devolvido. 

Observações 

Se PROCV não localizar valor_proc, e procurar_intervalo for VERDADEIRO, utiliza o maior valor que seja menor ou igual a 

valor_proc.  

Se valor_proc for menor que o menor valor na primeira coluna de matriz_tabela, PROCV devolve o valor de erro #N/D.  

Se PROCV não localizar valor_proc e procurar_intervalo for FALSO, PROCV devolve o valor #N/D.  

 

 

Exemplo 

O exemplo utiliza valores para ar a pressão de 1 atm. 

 A B C 
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1 Densidade Viscosidade 
Temperatur

a  

2 0,457 3,55 500 

3 0,525 3,25 400 

4 0,616 2,93 300 

5 0,675 2,75 250 

6 0,746 2,57 200 

7 0,835 2,38 150 

8 0,946 2,17 100 

9 1,09 1,95 50 

10 1,29 1,71 0 

 

Fórmula Descrição (Resultado) 

=PROCV(1;A2:C10;2) Procura 1 na coluna A e devolve o valor da coluna B na mesma linha (2,17) 

=PROCV(1;A2:C10;3;VERDADEIR

O) 
Procura 1 na coluna A e devolve o valor da coluna C na mesma linha (100) 

=PROCV(0,7;A2:C10;3;FALSO) 
Procura 0,746 na coluna A. Visto que não há correspondência exata na coluna A, é 

devolvido um erro (#N/D) 

=PROCV(0,1;A2:C10;2;VERDADEI

RO) 

Procura 0,1 na coluna A. Visto que 0,1 é menor que o valor mais baixo da coluna A, 

é devolvido um erro (#N/D) 

=PROCV(2;A2:C10;2;VERDADEIR

O) 
Procura 2 na coluna A e devolve o valor da coluna B na mesma linha (1,71) 

 

Para PROCH o raciocínio é igual mas em relação à primeira linha da tabela, e o número de índice a retirar será uma das 

linhas.  
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17.3.4. Cinco formas de subtotalizar valores numa lista de dados com repetição 

Suponhamos que cria uma lista de transações mensais na qual cada código de conta pode ocorrer múltiplas vezes. No fim do 

mês, é necessário organizar e subtotalizar os dados por código de conta.  

Existem pelo menos cinco formas para efetuar esta tarefa. 

 

Nota: Os dados de exemplo definidos têm números de conta na coluna A e montantes na coluna B. O intervalo de dados é 

A2:B100 e os dados não estão ordenados. 

 

Método 1: Utilizar argumentos SE em conjunção com Colar Especial 

 

Eis os passos: 

Ordene os dados por Conta (coluna A).  

Criar uma fórmula na coluna D que mantenha um total parcial para cada conta. Por exemplo, na célula D2:  

=SE(A2=A1,D1+B2,B2) 

Invente uma fórmula na coluna E que identifique a última entrada de uma conta específica. Por exemplo, na célula E2:  

=SE(A2=A3,FALSO,VERDADEIRO) ou =NÃO(A2=A3) 

Copie as fórmulas em D2:E2 para baixo, para todas as linhas.  

 

Copie D2:E100. Enquanto este intervalo estiver selecionado, clique em Colar Especial no menu Editar, clique em Valores e, 

em seguida, clique em OK para alterar as fórmulas nas células D2:E100 para valores.  

Ordene pela coluna E (teste), descendente.  

No caso das linhas em que tem um VERDADEIRO na coluna E, há uma lista única de números de conta na coluna A e o total 

parcial final para essa conta na coluna D.  

 

Prós: É rápido. Tudo o que precisa é de saber escrever a função SE. E usar a lógica. 

Contras: Existem melhores formas de lá chegar  
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Método 2: Utilizar o Filtro Avançado para obter a lista de contas únicas 

Friso dados – separador ordenar e filtrar  – avançadas 

 

 

 

Este é um método para obter uma lista de números de conta 

únicos: 

Selecione a Coluna A 

No menu Dados, escolha Filtro e, em seguida, clique em Filtro Avançado.  

Clique em Copiar para outra localização.  

Selecione a caixa de verificação Só registos unívocos.  

Selecione uma secção em branco da folha de cálculo onde pretende que apareça a lista unívoca. Introduza a localização na 

caixa Copiar para. (ex: F1) 

Nota: A caixa Copiar para está a cinzento até que clique em Copiar para outro local. 

Clique em OK. Os números de conta unívocos aparecem no local em que os introduziu.  

Agora tem de utilizar por exemplo um dos próximos métodos para obter os totais 

Introduza em i3 a formula BDSOMA para somar os montantes de uma conta da Base de dados Ex: 

=BDSOMA(A1:C100;2;H2:H3)   Não se esqueça de escrever em H3 Conta e em H4 um número de conta válido. 

Melhorando ainda mais a folha, usando a formula de procura vertical PROCV, podemos facilmente escolher através de um 

índice uma das contas. 

Ou ainda usando uma caixa de combinação da barra de ferramentas Formulários e o uso das funções Indireto, concatenar e 

texto. 

 

 

Prós: Mais rápido do que o Método 1. Não é necessária ordenação. 

Contras: As fórmulas necessárias depois são um pouco complexas e morosas.  
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Método 3: Utilizar o comando Consolidar 

Friso dados – separador ferramenta de dados – consolidar 

 

Este método utiliza o comando Consolidar, que tem alguns requisitos:  

O número da conta (campo a consolidar) deve estar à esquerda dos outros campos a totalizar.  

Tem de ter cabeçalhos no topo de cada coluna.  

 

Antes de aplicar este método vamos inserir uma coluna (entre a D e C) na qual iremos calcular uma taxa de Iva de 21% sobre 

o valor do Montante da coluna B.  

1. Selecione uma célula onde quer colocar a tabela resultante da consolidação por ex: F4  
2. No menu Dados, clique em Consolidar.  
3. Na caixa de Referência selecione o intervalo ou escreva o seu nome. 
4. Na secção Utilizar rótulos na, selecione ambas opções Linha de cima e Coluna da esquerda.  
5. Clique em OK.  

 

 

Prós: Não é necessário ordenar. É facilmente dimensionável. Se o intervalo aumentar para, por exemplo, 12 colunas, a 

resposta terá totais para cada coluna. Não necessita de escrever funções/fórmulas. 

Contras: O campo a consolidar tem de estar à esquerda dos dados numéricos.  
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Método 4: Utilizar o comando Subtotais 

 

Friso dados – separador destaques - subtotais 

 

 

 

É uma funcionalidade interessante. Mas porque os dados resultantes são mais difíceis de se trabalhar, é provável que a utilize 

menos do que Consolidar. 

Importante: ordene pela coluna A, ascendente.  

 

1. Selecione qualquer célula no intervalo de dados. (ou toda a tabela)  
2. No menu Dados, clique em Subtotais.  
3. Por predefinição, o Excel propõe-se para subtotalizar a última coluna dos dados. Isto não funciona neste exemplo, 

desloque-se através da lista Adicionar subtotal a para escolher o(s) campo(s) corretos. (Neste caso escolha: Montante) 
4. Clique em OK. O Excel insere uma nova linha em cada alteração do número da conta e calcula um subtotal. 
5. Depois de ter os subtotais, aparecem pequenos botões, 1, 2 e 3 abaixo da barra de formulas Clique em 2 para ver os 

totais parciais, 1 para ver o total geral e 3 para ver todas as linhas novamente. Pode também utilizar os botões --  e  -–   
para mostrar e esconder, respetivamente, cada um dos subtotais. 

 

 

 

Prós: Funcionalidade interessante. Excelente para relatórios de impressão com totais e quebras de página depois de cada 

secção. 

Contras: Os dados têm de ser ordenados primeiro. Pode ser moroso para muitos dados. Terá de utilizar o comando Ir Para 

(menu Editar) e, em seguida, clicar em Especial para selecionar apenas as células visíveis, para que possa mover os totais para 

outro sítio. Para voltar aos dados originais tem de utilizar novamente o comando Subtotais, clicar em Remover Tudo. 
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Método 5: Utilizar uma Tabela Dinâmica 

 

 

 

 

 

As Tabelas Dinâmicas são a solução mais versátil de todas. Os dados não têm de ser ordenados. As colunas numéricas 

podem estar à esquerda ou à direita do(s) campo(s) a consolidar. Para demonstrar este exemplo vamos usar uma tabela com 

dados mais diversificados. 

 

1. Selecione qualquer célula no intervalo de dados.  
2. No friso Inserir, clique em Tabela Dinâmica e escolha Tabela ou Gráfico.  
3. Certifique-se de que o intervalo de dados está correto (ou escolha outra origem de dados) e defina onde quer colocar a 

tabela dinâmica (normalmente numa nova folha de cálculo).  
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4. Escolha agora os campos que quer adicionar ao relatório. Pode optar por colocar os campos em 4 zonas diferentes (Filtro 
de Relatório, Rótulos de Colunas, Rótulos de Linhas e Valores) 

5. (pode arrastar os campos para a opção desejada ou usar o botão direito do rato que faz surgir um menu onde podes 
optar por uma das zonas acima referidas (ver imagem)) 

 

 

6. Por exemplo: 
Coloque o campo “valor com sinal” na zona Valores  

Coloque o campo “Data” na zona Rótulos de Linha  

Coloque o campo “Documento” na zona Rótulos de Coluna  

Coloque o campo “Mês” na zona Filtro de Relatório  
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7. Depois pode alterar esta disposição como e quando desejar 
8. Pode ainda filtrar qualquer um destes campos usando as opções de filtros genéricas e próprias de cada tipo de dados 

(datas, valores) 
Filtros de data Filtros de Valores Filtros de Rótulos (texto) 

       

 

9. Pode ainda ordenar os dados ou escolher mostrar apenas alguns dos itens 
10. A qualquer altura pode transformar os dados da tabela num gráfico Escolhendo a opção Gráfico no friso Opções (quando 

a tabela dinâmica está ativa) 
11. Só tem de escolher o tipo de gráfico 
12. Depois pode ainda escolher novos filtros no gráfico 
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Os Separadores da Ferramenta Tabelas Dinâmicas 

Separador Opções  

Permite-nos aceder a muitas opções: 

 

 

Grupo “Tabela Dinâmica” 

Permite aceder às opções gerais das tabelas dinâmicas ou criar subtabelas dinâmicas uma para cada entrada do Filtro do 

Relatório. 

Opções Gerais 

    

Lista de algumas opções que podemos tomar: 

Definir o valor que irá aparecer a substituir as células vazias 

e as células com erros 

Se atualiza os dados ao abrir o ficheiro 

Mostrar totais por linha e coluna 

Se repete os rótulos de linhas em cada página impressa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grupo “Campo Ativo” 

 

Podemos alterar o tipo de cálculo.  

Soma, Contar, Média, Máximo, Mínimo, Produto, 

Contar Números, Desvio Padrão, Variância 

 

Podemos ainda alterar o formato numérico dos 

dados.  
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Grupo “Agrupar” 

 

Podemos criar agrupamentos nos valores das linhas 

 

Podemos agrupar os dados (neste caso datas) por dias, meses, trimestres, anos, 

etc.  

Podemos ainda escolher entre que datas iremos aplicar o agrupamento 

 

O resultado final fica assim. Neste exemplo foi criado 

um agrupamento por meses e por dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separador “Ordenar” 

 

Permite ordenar os dados dentro de cada campo separadamente. 

 

Grupo “Dados” 

 

Permite atualizar os dados da tabela ou mesmo alterar a origem dos dados. 

 

Grupo “Ações” 

 

Permite limpar os dados da tabela, selecionar a tabela toda e 

mover a tabela dinâmica para outra folha. 

 

Grupo “Ferramentas” 

 

Permite inserir um gráfico dinâmico e criar um novo campo com 
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base numa fórmula que use uma ou mais campos dos dados base. 

 

Grupo “Mostrar/Ocultar” 

 

Permite ocultar/mostrar 

Cabeçalhos de campos 

Lista de campos 

Botões + e -  

 

Separador Estrutura  

  

 

Podemos usar as várias opções do grupo Esquema para colocar ou não subtotais, alterar o esquema dos dados e colocar 

linhas em branco 

Podemos usar as várias opções do grupo Opções de Estilo para formatar os limites da tabela dinâmica e os cabeçalhos de 

linha e coluna. 

Por último, o grupo Estilos permite formatar a tabela toda usando um dos modelos predefinidos. 

 

Um exemplo de tabela dinâmica formatada e com subtotais por mês 

 

 

Prós  Rápida, flexível, poderosa. Rápida, mesmo que sejam muitos dados. 

Contras  Um pouco intimidadora.  
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17.3.5. Solver 

 

O Solver faz parte de um conjunto de comandos por vezes chamado ferramentas de hipóteses; 

Com o Solver, pode-se encontrar um valor otimizado para uma fórmula numa célula - chamada de célula de destino - 

numa folha de cálculo; 

 O Solver funciona com um grupo de células direta ou indiretamente relacionadas com a fórmula da célula de destino;  

Podem-se aplicar restrições para limitar os valores que o Solver pode utilizar no modelo, podendo as restrições fazer 

referência a outras células que afetem a fórmula da célula de destino. 

O Solver ajusta os valores nas células alteradas que especificar - chamadas células ajustáveis - para produzir o resultado 

especificado na fórmula da célula de destino; 

 

 

Figura - Adicionando restrições 

 

 Algoritmos e métodos utilizados pelo Solver 

O Solver utiliza o código de otimização não linear Gradiente Reduzido Generalizado (GRG2), desenvolvido por Leon 

Lasdon da Universidade do Texas, em Austin, e Allan Waren da Universidade do Estado de Cleveland. 

Os problemas lineares e inteiros utilizam o método simplex com limites para as variáveis e o método branch-and-bound, 

implementados por John Watson e Daniel Fylstra, Frontline Systems, Inc. 

 

Solver – Opções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu de Opções do Solver 

 

 Tempo máximo permite a definição do número de segundos antes do Solver parar; 

 Iterações permitem a especificação do número máximo de iterações (passos do algoritmo do Solver); 

 Precisão é o grau de precisão do algoritmo do Solver; 

 Tolerância é usada para inteiros. Especifica a percentagem dentro da qual a solução é considerada como ótima; 

 Convergência é o valor de alteração relativa que se pretende permitir nas cinco últimas iterações que antecedem a 

paragem do Solver ao encontrar uma solução. Quanto menor for o número, menor é a alteração relativa pretendida; 
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 Caso o modelo seja um programa linear ou um programa linear de inteiros, deve-se marcar a caixa Assumir modelo 

linear. Ela indica ao Solver para utilizar o algoritmo simplex em vez de um algoritmo não-linear que consumiria um tempo 

maior (Método do Gradiente Reduzido Generalizado). 

 A caixa Assumir não negativos deve ser marcada se se deseja que todas as mudanças nos seus valores de células 

sejam >= 0. 

 A caixa Usar escala automática é útil se o modelo apresentar uma escala deficiente (caso as entradas tenham ordens 

de magnitude drasticamente diferentes).  

 

 Importante:  

 Marcar a caixa Assumir modelo linear se se tiver um programa linear ou um programa linear de inteiros; 

 Marcar Assumir não negativos se quiser que as mudanças nas células produzam somente valores não-

negativos;  

 Além disso, se se estiver a resolver um programa de inteiros e em busca de uma solução ideal, definir a 

Tolerância como 0%. 

Para formatar o Excel para o Solver, podemos definir 4 zonas: 

 

1. Dados de Entrada: são os dados fornecidos no problema, isto é, os dados da função objetivo e os dados das equações 

de restrição (zona de limites - maior igual ou menor igual, incluindo as condições de não-negatividade); 

2. Células variáveis: Ao invés de usarmos nomes de variáveis como x1 ou y1, utilizamos um conjunto de células 

predefinidas que fazem o papel das variáveis de decisão. Os valores nessas células irão ser mudados a fim de otimizar a 

função objetivo. 

3. Célula de objetivo: célula que irá acumular o valor calculado da função objetivo. O Solver sistematicamente fará variar 

os valores das células variáveis a fim de otimizar o valor da célula destino.  

4. Restrições ou vínculos: as restrições não necessitam de aparecer diretamente na folha de cálculo. Mas é uma boa 

prática indicá-las na folha antes de as definir no Solver. Deve-se escrever todas as desigualdades, inclusive os vínculos 

de não-negatividade 

 

Mais sobre o Solver 

 http://office.microsoft.com/pt-br/excel/HA011245961046.aspx  

 http://office.microsoft.com/pt-br/excel/HP052035411046.aspx  

 

 

17.3.6. Fórmulas de Matriz (ou fórmulas CSE) 

Uma fórmula de matriz pode efetuar cálculos múltiplos e, em seguida, devolver um resultado único ou múltiplos resultados. As 

fórmulas de matriz atuam de acordo com dois ou mais conjuntos de valores conhecidos como argumentos de matriz. As fórmulas 

de matriz são criadas do mesmo modo que se criam outras fórmulas, exceto que temos de premir CTRL+SHIFT+ENTER para 

introduzir a fórmula. 

As constantes de matriz podem ser utilizadas para substituir as referências quando não deseja introduzir cada valor da 

constante numa célula separada da folha de cálculo. 

Algumas das funções incorporadas são fórmulas de matriz e devem ser introduzidas como matrizes para se obter os resultados 

corretos. 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel/HA011245961046.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/excel/HP052035411046.aspx
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Devem-se utilizar Fórmulas de Matriz para: 

 Para calcular um único resultado: Este tipo de fórmula de matriz pode simplificar um modelo de folha de cálculo, 

substituindo várias fórmulas diferentes por uma única fórmula de matriz.  

 Para calcular vários resultados:  Algumas funções da folha de cálculo devolvem matrizes de valores ou requerem uma 

matriz de valores como um argumento.  

 Para calcular múltiplos resultados com uma fórmula de matriz, tem de introduzir a matriz num intervalo de células que 

tenha o mesmo número de linhas e colunas que os argumentos da matriz. 

 

Vantagens 

1. Consistência 

2. Segurança 

3. Menos Passos de Cálculo 

Ver mais: 

 http://office.microsoft.com/pt-br/excel/HA102284581046.aspx  
 

 

 

 

17.3.7. Macros em Excel 

 

O que é uma Macro? 

 

Uma macro é um pequeno programa que contém uma lista de instruções a realizar no Excel. Sendo um repositório de 

operações, uma macro pode executar um conjunto de tarefas através de um único procedimento, o qual pode ser invocado 

repetidamente. 

As instruções que formam o corpo da macro são escritas num código próprio para que o computador as possa entender. Essa 

linguagem é designada por VBA – Visual Basic for Applications. 

 

Para utilizar Macros no Microsoft Excel 2007 é necessário ativar o friso Programador. 

 

 

Friso Programador 

Como? 

1. Clique no Separador Ficheiro e, em seguida, clique em Opções do Excel 

2. Na categoria Personalizar Friso, no lado direito ativar o separador Programador e, em seguida, clique em OK. 

 

Para definir temporariamente o nível de segurança para ativar todas as macros, efetue o seguinte procedimento:  

 

1. No separador Programador, no grupo Código, clique em Segurança de Macros.  

http://office.microsoft.com/pt-br/excel/HA102284581046.aspx
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2. Em Definições das Macros, clique em Ativar todas as macros e, em seguida, clique em OK.  

 

Nota:  Para impedir a execução de código potencialmente perigoso, recomendamos que reponha quaisquer definições 

que desativem todas as macros depois de concluir o trabalho com as mesmas.  

 

 

Existem duas possibilidades de criação de macros: 

 

1. Através do Gravador de Macros 
 

No separador Programador, no grupo Código, clique em Gravar Macro.  

 

 

 

Na caixa Nome da macro, introduza um nome para a macro. O primeiro caráter do nome da macro tem de ser uma letra. Os 

carateres subsequentes podem ser letras, algarismos ou carateres de sublinhado. Não é possível utilizar espaços num nome de 

macro; o caráter de sublinhado pode funcionar como separador de palavras. Se utilizar um nome de macro que também seja uma 

referência de célula, poderá obter uma mensagem de erro a informar que o nome da macro não é válido. 

 

Para criar uma tecla de atalho de combinação com a tecla CTRL para executar a macro, na caixa Tecla de atalho, escreva 

uma letra minúscula ou maiúscula que pretenda utilizar. 

 

Na lista Guardar macro em, selecione o livro em que pretende armazenar a macro. 

 

 Sugestão:  Se pretender que uma macro fique disponível sempre que utilizar o Excel, selecione No Livro Pessoal de 

Macros. Quando selecionar No Livro Pessoal de Macros, o Excel cria um livro pessoal de macros oculto (Personal.xlsb), se este 

ainda não existir, e guarda a macro neste. No Windows Vista, este livro é guardado na pasta C:\Users\nome do 

utilizador\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. No Microsoft Windows XP, este livro é guardado na pasta C:\Documents and 

Settings\nome do utilizador\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Os livros existentes nas pasta XLStart são abertos 

automaticamente sempre que o Excel é iniciado. Se pretender que uma macro no livro pessoal de macros seja executada 
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automaticamente noutro livro, também terá de guardar esse livro na pasta XLStart para que ambos os livros sejam abertos quando 

o Excel for iniciado. 

Quando se grava uma macro, o Excel cria um objeto designado por module (módulo) onde regista todas as operações 

gravadas em linguagem Visual Basic for Applications - VBA.  

Para ser visualizado é necessário abrir o Editor de Visual Basic for Applications (selecionar opção Visual Basic do Friso 

Programador). 

 

 

Na caixa Descrição, escreva a descrição da macro.  

Clique em OK para iniciar a gravação.  

Efetue as ações que pretende gravar.  

No separador Programador, no grupo Código, clique em Terminar Gravação quando concluir todas as ações que pretendia 

gravar. 

          

 

 

 

A gravação pode ser feita com referências relativas (botão acima premido), em que todas ações realizadas são gravadas 

relativamente a célula selecionada quando se iniciou a gravação, ou utilizando referências absolutas (botão não premido), em 

que as células utilizadas são referenciadas absolutamente.  

 

2. Utilizando o editor e programando em Visual Basic for Applications 
 

Neste caso ativa-se a opção Visual Basic, do Friso Programador, e escreve-se o código que se pretende, recorrendo a 

conhecimentos de Linguagem de Programação Visual Basic for Applications. Como tal está fora do alcance do presente 

manual, mostra-se apenas um exemplo de código e o aspeto geral da Janela de Programação. 

 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 
 

 103 103 

 

 

Janela de Programação do VBA Excel. Aqui também se pode ver o código que gravamos nas Macros. 

 

 

 

Pode sempre ver mais na ajuda online da Microsoft  

 


