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Parte 1

Excel Básico
e Intermédio
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EXCEL BÁSICO E INTERMÉDIO

1. Conceitos básicos de folhas de cálculo
1.1. Esquema geral de um livro
A figura seguinte evidência as principais funcionalidades e possibilidades de
desencadear acções relacionadas com um livro do Excel.
Nome do livro (ficheiro)

Comandos

Zona de edição
(em alternativa faça
duplo clique na célula)
Célula
apontada
Vistas:
Visualização
quebra de páginasl
Ativar macros

Esquema de página
Inserir folha
Normal

Botão direito 
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Dicas
• Para seleccionar várias folhas:
Prima tecla

de seguida clique nas folhas que pretende seleccionar.

• Para que serve:
⎯ Edição de dados e formatação de células simultaneamente em todas as folhas
seleccionadas.
⎯ Alterar atributos dos separadores das folhas e das próprias folhas.

1.2. Utilização de uma folha – apontadores do rato
Este apontador do rato permite seleccionar uma célula ou um conjunto de
células, premindo o botão esquerdo
do .
Se clicar no canto superior esquerdo,
selecciona toda a folha.
Depois da selecção efectuada, com o
botão direito do

 acede à janela

anexa, onde pode modificar os atributos da selecção ou desencadear
outras acções.
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Este apontador permite a selecção de linhas ou colunas. Podemos seleccionar mais do que uma linha ou coluna.

Botão direito 

Depois de seleccionar uma célula ou intervalo, se colocar o cursor no canto
inferior direito da selecção, surge o cursor

. Nesta situação pode:

1. Arrastar para copiar a selecção.
2. Duplo clique, faz a cópia automática no intervalo corrente.
3. Copia listas personalizadas se na célula estiver um dos seus elementos.
Se levar o apontador para uma das extremidades da área seleccionada, surge
o símbolo que lhe irá permitir mover o intervalo ou célula para outro local,
arrastando-a.

1.3. Movimentos por teclado

16.384 colunas

A figura anexa, procura dar uma ideia da zona
que pode ser visualizada relativamente à dimensão
total de uma folha. É pois necessário aceder de uma
forma rápida e eficaz a toda a folha.

1.048.576
linhas
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Em configurações standards, a parte visível da folha é bastante pequena, apenas
visualizamos 24 linhas e 12 colunas. Estes valores podem variar por duas razões:
Resolução do computador – O ecrã é definido normalmente numa matriz de
800 × 600. Se aumentar o nível de resolução, irá aumentar o tamanho da área visível, também designada por «página». Para alterar a resolução1:
1. Minimize o Excel;
2. Meu Computador;
3. Painel de Controlo;
4. Monitor  Definições;
5. Feche a janela e regresse ao Excel (está minimizado).
O teclado continua a ser bastante útil nas folhas de cálculo, nomeadamente para
movimentações rápidas. A figura seguinte mostra de uma forma esquemática as três
camadas de movimentos:

(1)

Ou clique com o botão direito do rato no desktop.

19

EXCEL BÁSICO E INTERMÉDIO

• Células – As teclas direccionais permitem o movimento célula a célula;
• Páginas – As teclas

e

representam uma página/ecrã para cima e

para baixo respectivamente. O movimento de páginas para a esquerda e
e

direita é conseguida premindo simultaneamente as teclas de
.
• Blocos – A tecla

, seguida (não em simultâneo) de uma seta direccional

permite ir para o respectivo limite da folha ou para o início ou fim do próximo
bloco de dados ou da região corrente, que reforçaremos mais à frente.

1.4. Tecla de função

e nomes de células

Os movimentos anteriores são movimentos relativos, dado que o movimento é
feito a partir da célula activa.
Considere que pretende posicionar-se na célula Z100. Através dos movimentos
relativos ou com o rato levaria algum tempo a lá chegar. A tecla de função

evi-

tará muitos movimentos relativos, como se pretende demonstrar com o Exemplo 1.

 Exemplo 1
a) Digite tecla de função

.

b) Escreva Z100 e faça OK.
No entanto este tipo de deslocamento é pouco utilizado, pois é raro o utilizador
saber onde escreveu os quadros ou valores (são coisas que não merecem ser
memorizadas).
A tecla

torna-se bastante útil quando utilizada com nomes de células atribuí-

dos pelo utilizador. O Exemplo 2 guia o utilizador na atribuição de nomes a células.

 Exemplo 2
a) Posicione-se na célula D10.
b) Botão direito do rato.
c) Definir nome:
⎯ Digite o nome IVA e Ok.
⎯ Posicione-se na célula A1.
⎯ Carregue na tecla

– escolha IVA  OK.
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Após executar o exemplo, verifique que a célula D10 passou a chamar-se IVA
(para além de continuar a ser a célula D10).
Se digitar novamente tecla

irá verificar que a palavra IVA surge na lista, bas-

tando seleccionar esse nome e fazer OK. Desta forma o utilizador, sem ter necessidade de memorizar os nomes, pode facilmente posicionar o cursor numa célula ou
quadro de dados.
A utilização de nomes de células irá também tornar-se muito útil nas fórmulas
matemáticas, aproximando estas da linguagem natural, como veremos adiante.
Ainda na sequência da tecla

, do Ir para (Go to Special) na opção Especial, pode-

mos analisar propriedades das células. A figura anexa mostra as opções disponíveis
para as células seleccionadas.

Considere a tabela anexa. Pretende analisar as diferenças entre as duas colunas.
Os passos seriam:
1. Seleccione o intervalo de A1 a B9.
2. Tecla

, seguido de especial.

3. Na janela de Ir para especial, seleccione Diferença por linha.

4. Os valores diferentes ficaram assinalados. Pode
mover o cursor utilizando a tecla

Tab

.
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1.5. Movimentos baseados na região corrente
(current data region)
Existem ainda outros movimentos que permitem aumentar e eficiência de mudança rápida de célula.
Coloque o cursor numa das
células do intervalo C3:D11.
Se premir as teclas de
conjuntamente com uma teclas das
setas direccionais, irá para um dos
cantos dessa região.
Outro modo de utilizar este tipo
de movimentos, e que nos vai ser
muito útil no futuro é seleccionar uma tabela de forma rápida.
Se utilizar o processo descrito anteriormente digitando também a tecla

Shift

, irá

verificar que avança seleccionando o intervalo.
Por exemplo:
1. Coloque o cursor em C3.
2. Pressione as teclas
seguida

e

Shift

e em simultâneo prima a tecla

e de

. Irá verificar que toda a tabela ficou seleccionada.

1.6. Outros movimentos
Se estiver na célula C7 e se premir a tecla

irá para a célula A7 (início da

linha).
Quando pretender posicionar-se na célula A1, deverá digitar as teclas
+

.

Se pretender ir para a última célula preenchida da folha, terá que ir para Ir para
especial e seleccionar Última célula ou a sequência

+

.
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1.7. Exercícios
Assinale a opção que considerar correcta (ver resposta1)
1. Os botões da imagem permitem
a)

Seleccionar folhas

b)

Seleccionar livros

c)

Rolar a barra de folhas

d)

Rolar a barra de livros

2. Qual a função do apontador do rato
a)

Copiar células

b)

Seleccionar células

c)

Mover células

d)

Nenhuma dos anteriores

3. Com qual dos seguintes apontadores do rato lhe permite copiar conteúdos de
células:
a)



b)



c)

©

d)



4. Para deslocar o cursor rapidamente para uma célula através do Ir Para digitamos a tecla:
a)

F3

b)
c)
d)
5. Para colocar o cursor na célula A1, através do teclado, digitamos:
a)

+

b)

+

c)
d)

(1)

1c, 2b, 3d, 4c e 5b.

+

Shift
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