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FOLHA DE CÁLCULO  

 

O Excel é uma folha de cálculo onde é possível representar e analisar 

informação quantitativa. 

A folha de cálculo funciona como uma tabela, dividida em linhas e colunas. 

Uma célula resulta da intercepção de uma linha com uma coluna e tem um 

endereço único. O endereço da célula em destaque na figura é G6. 

Nas células podemos inserir diferentes tipos de dados: 

- valores numéricos: positivos; negativos; inteiros; percentagens; etc.; 

- datas; 

- fórmulas; 

- indicação ou descrição de dados. 

 

BARRA DE MENUS 

 

A barra de menus permite o acesso a operações básicas da folha de cálculo, 

através da selecção de opções: ficheiro, editar, ver, inserir, formatar, 



ferramentas, dados, janela e ajuda e ainda permite minimizar, restaurar ou 

fechar o ficheiro. 

 

BARRA DE FERRAMENTAS 

 

A barra de ferramentas é composta por um conjunto de botões com 

símbolos, que nos permite ter acesso de uma forma rápida, a opções 

existentes no menu como por exemplo: criar um novo documento, abrir 

ficheiros existentes, etc. 

 

BARRA DE FORMATAÇÃO 

 

A barra de formatação é composta por um conjunto de botões com 

símbolos, que nos permite ter acesso de uma forma rápida, a opções 

existentes no menu, como por exemplo: definição do tipo de letra, o 

tamanho da letra, etc. 

 

INICIAR O EXCEL 

Faz-se duplo clique em  e o programa Excel será aberto, ou clica-

se sobre “iniciar”, selecciona-se a opção “programas” e em seguida a opção 

“Microsoft Excel”. 

 

CRIAR UM DOCUMENTO 

Um documento em Excel é designado por “livro” e nele se podem incluir e 

excluir folhas de trabalho. 



Para criar um livro seleccionamos na barra de ferramentas a primeira opção 

“novo documento”. 

 

ABRIR UM FICHEIRO JÁ EXISTENTE 

O caminho mais rápido é aquele em que se selecciona na barra de 

ferramentas a opção “abrir”. Se quisermos ter acesso a um ficheiro onde 

estivemos a trabalhar recentemente, na lista da opção: “ficheiro” da barra 

de menus podemos encontrar o documento pretendido. 

Se o ficheiro estiver numa pasta, temos de abrir primeiro a pasta para 

chegarmos ao ficheiro pretendido. 

 

GUARDAR UM FICHEIRO 

Para guardar um ficheiro pela primeira vez, há que seleccionar a opção da 

barra de menus: “ficheiro”, “guardar como” e indicar o nome do ficheiro, 

bem como onde queremos que este seja guardado. 

As opções possíveis mais frequentes são: “os meus documentos” e “(A:)” 

(disquete). 

Posteriormente, podemos gravar o ficheiro seleccionando a opção na barra 

de ferramentas, com a imagem de uma disquete que significa “gravar”. 

Se o computador se desligar por acidente e não tiver gravado o seu 

ficheiro, ainda há hipótese de o recuperar. 

 

COPIAR UM CONJUNTO DE CÉLULAS DA FOLHA DE CÁLCULO OU 

UMA FOLHA INTEIRA 

Se queremos copiar uma parte da folha de cálculo para outra folha ou outro 

ficheiro, há que seleccionar a parte que pretendemos copiar. 

Colocamos o cursor no canto superior esquerdo do conjunto de células a 

seleccionar e premimos o botão esquerdo do rato. Sem levantar o dedo 



arrastamos o cursor do rato até ao canto inferior direito, depois podemos 

fazer de duas maneiras, pressionamos o botão direito do rato e escolhemos 

a opção “copiar” no menu que aparece no ecrã ou seleccionamos na barra de 

ferramentas a opção “copiar”. 

De seguida colocamos o cursor no sítio onde queremos ver colada a primeira 

célula de destino do conjunto seleccionado, pressionamos o botão direito do 

rato e escolhemos a opção “colar” ou “colar especial”, ou então 

seleccionamos na barra de ferramentas a opção “colar”. 

Qual a diferença entre optar por “colar” ou “colar especial”?  

Ao optar pela opção “colar”, copia-se toda a informação constante das 

células, se a opção for “colar especial”, então pode-se fazer uma selecção do 

que pretendemos copiar. 

 

Se pretendermos copiar uma folha inteira, com o cursor sobre a folha 

identificada no menu inferior, clicamos no botão direito do rato e indicamos 

qual o destino pretendido (outra folha no ficheiro ou outro ficheiro). 

 

ELIMINAR E LIMPAR O CONTEÚDO DE CÉLULAS 

Limpar células significa limpar o seu conteúdo. Para limpar uma célula ou um 

conjunto de células (neste caso temos de seleccionar as células que 

pretendemos) podemos proceder de duas maneiras, escolhemos a opção da 

barra de menus: “editar”, “limpar” e depois “conteúdo” ou pressionamos o 

botão direito do rato e escolhemos a opção “limpar conteúdo”. 

Eliminar uma ou um conjunto de células, linhas ou colunas de células, 

significa o seu desaparecimento da folha de cálculo. Para eliminar uma ou 

mais células há que primeiro seleccionar o que se deseja eliminar e depois 

pressionamos o botão direito do rato e escolhemos a opção “eliminar” ou 

então seleccionamos a opção da barra de menus “editar” e depois “eliminar”. 



 

Quando nos enganamos e pretendemos anular uma operação/instrução, 

basta seleccionar na “barra de ferramentas” a seta virada para a esquerda. 

 

INSERIR LINHAS OU COLUNAS 

No caso das linhas, começamos por colocar o cursor na célula sobre a qual 

desejamos inserir a linha, depois na barra de menus escolhemos a opção 

“inserir” seguida de “linha”. 

 

IMPRIMIR 

Para imprimir um conjunto de células, há que seleccionar a parte que 

pretendemos imprimir e depois seleccionar as opções “ficheiro”, da barra de 

menus, “área de impressão” e “definir área de impressão”, após o que se 

opta finalmente por “imprimir”. 

Se pretendemos mudar o conjunto de células a imprimir, temos de “limpar a 

área de impressão”, voltar a seleccionar o conjunto de células desejado e 

fazer de novo o processo anteriormente descrito, ou seja, seleccionar 

“ficheiro”, “área de impressão” e “definir área de impressão”, após o que 

se opta finalmente por “imprimir”. 

 

Antes de imprimir e com vista a melhorar a apresentação da impressão, 

podemos seleccionar a opção “ficheiro” seguida de “configurar a página”, e 

aí escolher nomeadamente na “página” a orientação da folha de papel 

(vertical ou horizontal); as “margens”, o “cabeçalho e rodapé” e só depois 

então optar pela impressão. Mas também podemos ir por outro caminho, ao 

escolhermos a opção “ficheiro” e seleccionarmos “pré-visualizar” podemos 

fazer a configuração e definir as margens de uma forma mais simples. 



Não esquecer que podemos ainda definir o número de cópias que 

pretendemos imprimir. 

 

INTRODUZIR DADOS 

Numa folha e cálculo é possível introduzir diferentes tipos de dados: 

numéricos, texto, datas, horas e fórmulas. 

 

Se pretendemos introduzir dados repetidos: 

Depois de inserir o dado pretendido na primeira célula, colocamos o cursor 

no canto inferior direito da célula preenchida (aparecendo um +), prime-se o 

botão esquerdo do rato e arrasta-se este até à última célula que 

pretendemos preencher. 

 

Se pretendemos introduzir uma série de valores: 

Introduz-se em células contíguas os primeiros valores que vão definir a 

sequência, seleccionam-se estas células após o que colocamos o cursor no 

canto inferior direito da célula preenchida (aparecendo um +), prime-se o 

botão esquerdo do rato e arrasta-se este até à última célula que 

pretendemos preencher. Por exemplo, sequências de números pares. 

 



  

ALTERAR O CONTEÚDO DE UMA CÉLULA 

Para alterar um dado anteriormente introduzido prime-se a tecla F2 ou 

clica-se duas vezes sobre a célula no botão esquerdo do rato e então 

corrige-se o conteúdo, ou digita-se um novo. 

 

FORMATAÇÃO DE CÉLULAS – NÚMERO 

Se pretendemos preparar as células para a introdução de um certo tipo de 

dados e após seleccionar a célula ou conjunto de células, temos de escolher 

na barra de menus a opção “formatar”, “células” e “número”, ou então clicar 

sobre o botão direito do rato e seleccionar “formatar células” e “número”, 

opção em que se poderá escolher entre outras, as categorias: número, 

moeda, data, hora, percentagem. 

 

O número de casas decimais consideradas na formatação numérica, poderá 

também ser seleccionada e /ou alterada na barra de formatação através 

dos símbolos que permitem aumentar ou diminuir casas decimais. 

 

FORMATAÇÃO DE CÉLULAS – TIPO DE LETRA, ESTILO DE LETRA, 

TAMANHO, COR, ALINHAMENTO 

Na opção de “formatar” podemos ainda definir o “tipo de letra”, o seu 

“estilo” (negrito e itálico) e “tamanho”, a “cor”, o “alinhamento” (esquerda, 

ao centro, na vertical, por exemplo) opções estas que podem mais 

facilmente ser definidas na barra de formatação através dos símbolos e que 

podem tornar o aspecto visual da folha de cálculo muito mais atraente e a 

informação nela constante de mais fácil leitura. 

Na opção “alinhamento” ao se escolher o alinhamento do texto, podemos 

obter efeitos como os das tabelas abaixo constantes, em que nas células 



onde inserimos o género (FEM- feminino ou MAS – masculino) e o total, o 

texto aparece com uma orientação de 45º ou de 90º. 

O texto pode ainda ser centrado na célula ou alinhado à esquerda, por 

exemplo, opção a seleccionar no alinhamento do texto ou na barra de 

formatação. 

 

FORMATAÇÃO DE CÉLULAS – LARGURA DAS COLUNAS E ALTURA 

DAS LINHAS 

Na formatação das células por vezes a largura das colunas é insuficiente e o 

resultado no ecrã é “######”, para solucionar a situação basta aumentar 

a largura através da opção “formatar”, “coluna”, “largura” e digitando o 

número pretendido ou, após “coluna” escolher “ajustar automaticamente”. 

Também podemos alterar a altura das linhas através das opções “formatar”, 

“linha”, “altura” ou “ajustar automaticamente”. 

 

TRATAMENTO DO TEXTO 

Na construção de uma tabela, ao inserirmos texto numa célula (por exemplo 

um título) pode acontecer que o texto seja demasiado grande para a largura 



da célula, então haverá que seleccionar a opção “formatar”, “células”, 

“alinhamento” e aí escolher entre: 

- moldar texto – a altura da célula é alterada automaticamente por forma ao 

texto caber na totalidade, 

- ajustar texto – o tamanho da letra é alterado automaticamente por forma 

a ajustar o conteúdo da célula à sua largura, 

- unir células – esta opção permite unir duas ou mais células. 

 

 

LIMITES 

Numa tabela o contorno das células é denominado por “limite”. Essa opção é 

acedida quando seleccionamos “formatar”, “células” e “limite” ou mais 

directamente quando clicamos o botão direito do rato e temos acesso à 

opção “formatar células”, … . Na barra da formatação podemos aceder a 

esta opção directamente, ainda que com menos escolhas. 



 

 

OPERADORES ARITMÉTICOS E FÓRMULAS 

Operadores aritméticos: 

Símbolo Operação Exemplo 

+ Adição = A3+B3 

- Subtracção =A3-B3 

* Multiplicação =A3*B3 

/ Divisão =A3/B3 

^ Potenciação =A3^B3 

% Percentagem A3*19% 

 

Fórmulas: 

Função Descrição Sintaxe 

Soma Adiciona todos os nºs 

de um intervalo de 

células 

=SOMA (argumento) 

Média Média aritmética dos =MÉDIA (argumento) 



argumentos cujo 

conteúdo deve ser 

numérico 

Contar Conta o nº de células 

que contêm valores 

numéricos 

=CONTAR (argumento) 

Máximo  Determina o maior de 

uma série de valores 

=MAX (argumento) 

Mínimo  Determina o menor de 

uma série de valores 

=MIN (argumento) 

 

Nota: o argumento poderá por exemplo ser (B3:B7) e significar o conteúdo 

de todas as células de B3 a B7, ou (B3;B7) e corresponder ao conteúdo das 

duas células. 

A diferença está na utilização do sinal : (dois pontos) ou ; (ponto e vírgula). 

 

 



Na introdução de funções na folha de cálculo, podemos utilizar a opção 

“inserir”, “funções” e posteriormente escolher a função que desejamos 

utilizar. 

 

 

Se pretendermos copiar uma fórmula de uma célula para outras células, 

teremos de posicionar o cursor no canto inferior direito da célula, premir o 

botão esquerdo do rato e sem o largar arrastá-lo até à última célula em que 

se deseja colar a fórmula, após o que se pode lagar o botão do rato. 

 

Se pretendermos copiar uma tabela, ou parte de uma tabela, seleccionamos 

as células a copiar, escolhemos a opção “copiar” e depois “colar especial”, 

definindo o que exactamente desejamos copiar, se “tudo” ou apenas algumas 

características: fórmulas, valores, formatos, entre outras opções. 

 

CRIAÇÃO DE GRÁFICOS 

Um gráfico é uma forma de representação de valores constantes numa 

tabela. 



A interpretação dos dados de uma tabela é mais fácil e imediata através da 

representação gráfica. 

Em primeiro lugar há que seleccionar as células que contêm os dados a 

representar sob a forma gráfica com o botão esquerdo do rato, que no 

exemplo é a área B6 a E12, após o que seleccionamos na barra de menus: 

“inserir” e “gráfico”. Escolhemos o tipo de gráfico, o subtipo e depois, ao 

seleccionarmos os passos seguintes vamos definindo a restante informação, 

até concluirmos todos os passos e colocarmos o gráfico na folha de cálculo. 

A área do gráfico pode ter o tamanho que se desejar, pois através do 

cursor podemos expandir o gráfico na folha. 

 

 

 


