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Cada retângulo é 
denominado de célula. 

O Excel possui 65.536 linhas e 250 
colunas totalizando em 

16.384.000,00 células. Pode ser 
criado planilhas enormes, porém, 
seu computador deverá possuir 
bastante memória para isto ☺ 

Note as colunas, A, B, C, D, 
E até IV 

O Excel é mais para fins 
matemáticos, planilhas, 

controles numéricos, 
fluxos de caixa etc 

Sempre quando 
iniciar uma 

fórmula ou função 
inicie com o 

operador = (igual) 
ou + (mais) 

 

Este pequeno 
retângulo é 
chamado de 

célula. 
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Você só tem que digitar o valor na  célula desejada e teclar enter. 

 
 

Para alterar alguma formula ou função, 
posicione o ponteiro do mouse exatamente na 

célula onde esta se encontra e tecle F2 e  
faça as devidas alterações. 

Cria arquivo  
 

planilha nova 

Abre um 
arquivo que 

já esta 
gravado no 
Winchester 
ou disquete 

Grava um 
arquivo que esta 
na memória do 

computador para 
o Wichester ou 

disquete 

Imprime o 
arquivo que esta 
na memória (no 

papel) 

Visualiza a 
distribuição do 

arquivo no papel. 
Como for exibido 
será impresso no 

papel 

Executa 
revisão 

ortográfi
-ca do 
texto 

escrito 

Recorta o  conteúdo 
selecionado e o 

armazena 
temporariamente na 

Área de Transferência 

Copia o 
conteúdo 
selecionado 
para a Área 
de 
Transferência 

Cola o 
conteúdo que 
esta na Área 

de 
Transferência 
para a posição 

do cursor 

Gerador de gráficos 

Comece uma 
formula sempre 
com o sinal de  

“ igual  = “  
ou  

“ mais  +  “ 
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 ����  COPIANDO CÉLULAS  ( CTRL C ) 
 

 
 
 

 ����  MOVENDO CÉLULAS  

 

 
 
 
 
 

Posicione o ponteiro do mouse exatamente no canto inferior 
direito da célula (setinha vermelha), no cantinho da célula há 
um pequeno ponto,  mantenha pressionado neste o  botão do 
mouse arrastando-o para baixo ( ou para direita ou esquerda) 

e solte o botão do mouse. Observe o exemplo acima a 
sombra que o Excel cria quando a cópia esta sendo feita. 

Para mover uma  ou um grupo de células  
posicione o ponteiro do mouse exatamente 

em uma das quatro laterais/bordas  da 
célula como mostra as setinhas vermelhas,  
mantenha pressionado o botão do mouse e 
arraste o conteúdo para a direção desejada 

soltando botão do mouse. 
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 ����   APAGANDO CÉLULAS  ( DEL OU DELETE ) 
 

 

 ����   SELECIONANDO/MARCANDO COLUNAS  
 

 
 

 ����   INSERINDO “DUAS” COLUNAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para apagar, marque a área (as células) 
que deseja apagar posicionando o 
ponteiro do mouse sobre a célula 

desejada e arrastando até a(s) célula(s) 
desejada(s) e em seguida tecle DEL  

ou 
 posicione o ponteiro do mouse 

exatamente no canto inferior direito da 
célula, setinha vermelha, mantenha o 

mouse pressionado e arraste para cima. 
Note que o Excel marcará a área com 

uma cor um pouco mais clara indicando 
a região que será apagada. 

Para marcar uma coluna basta 
clicar uma vez sobre a letra da 
coluna desejada e esta será toda 

marcada. Para marcar apenas 
uma parte da coluna, posicione o 
ponteiro do mouse no centro da 
primeira célula ( será mostrado 
uma cruz branca ) e arraste o 

mouse sobre as células  
desejadas . 

Se a coluna está 
selecionada e for 
clicado na opção 

Inserir, será 
inserido uma nova 

coluna. Se for 
clicado em 

Excluir será 
excluído a coluna 

marcada. 

 

Neste exemplo será inserido duas colunas antes da 
coluna “D”. Clique sobre a coluna “B” e 

mantendo pressionado arraste até a coluna “C” 
 ( note que ficará marcado de preto ), após clique 
no botão direito e clique em Inserir ( para inserir 
novas colunas ) ou clique em Excluir para excluir 

as colunas marcadas. 
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 ����   SELECIONANDO LINHA 

 
 

����   INSERINDO “TRÊS” LINHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����   FORMATANDO FAIXAS DE CÉLULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para marcar uma linha 
basta clicar uma vez 

sobre o número desta e 
toda a linha será 

marcada. 

Inserindo uma linha: Quando a linha estiver marcada 
clique no botão direito do mouse para acessar o menu 
de atalho, neste menu há opções para você incluir ou 

apagar linhas. 

Inserindo 3 linhas: Posicione o 
ponteiro do mouse sobre o 

número 4  ( linha 4 ), mantendo o 
mouse pressionado arraste o 

mouse para baixo até marcar 3 
linhas, clique no botão direito e 
clique em Inserir para inserir 3 

linhas ou em Excluir  para 
excluir as 3 linhas marcadas. 

 

A coluna Total possui valores sem formatação. 
Formatar é por os pontos de milhar e ou casas decimais. 

Assim seu trabalho terá uma melhor apresentação. 

Marque a região que deseja 
formatar e clique no ícone 

“separador de milhar” que está 
na barra de ferramentas. 
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  USANDO VÁRIAS PLANILHAS 
 
Controlando várias planilhas em um único arquivo. Criaremos uma planilha somente para as 
Entradas, uma somente para as Saídas e uma para a Posição atual, ou seja, que mostre a posição 
atual de todas as Entradas e Saídas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

Como digitar um valor em 
percentual, pode-se fazer de duas 

maneiras: 
 

Primeira maneira: Digite o número 
10 e o caracter de percentual % = 

10% (  tecle enter ) 
 

Segunda maneira:   Digite 0,10 e 
clique no ícone na barra de 
ferramentas de percentual  

Valor foi formatado em percentual e com 
4 casas decimais           para diminuir  
 
casas decimais clique no ícone 

 

 

 

 

Alinhamento de texto 

 

Dê um clique duplo neste 
local e mude o nome de 

Plan1 para Entradas, mude 
a Plan2 para Saídas e Plan3 

para Posição Atual Para inserir mais planilhas 
clique na barra de 

ferramentas na opção 
Inserir e Planilha 
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Planilha Saídas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nas colunas Entradas e 
Saídas de cada produto 

haverá a soma dos 
respectivos produtos e na 

coluna Posição atual 
conterá a posição atual do 

estoque. 

Somando as Entradas: Estamos na planilha  Posição atual, digite o caracter 
= ( igual ) para iniciar a formula, clique na aba da planilha Entradas que está 

na parte inferior do monitor, clique na planilha Entradas, clique na célula 
B3 e tecle enter. Clique na célula B3  da planilha Posição atual e copie a 

formula para baixo.  
Somando Saídas: Posicione o cursor na célula C3 na planilha Posição atual 
para armazenar o valor, digite = clique na planilha Saídas, clique na célula 

B3 da planilha Saídas e tecle enter e copie a formula para baixo. 

=B3 – C3 

=B4 – C4 

=B5 – C5 
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Boletim Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fazendo média:  
Usaremos a função: 

=média(faixa desejada) 
Neste exemplo será feito a 

média da célula B2 até a célula 
E2. Posicione o cursor na 

célula F2 onde será 
armazenado o resultado da 

função. Para digitar a função 
clique na célula F2, digite 

=MÉDIA(clique com o mouse 
na célula B2 e arraste para a 

direita até a célula E2,  feche o 
parêntese e tecle enter. Clique 
na célula F2, copie a função 
para baixo até a célula F5. 

 

=SE(F4>=7;"Aprovado";"Reprovado") 

Se o conteúdo da 
célula F4 for maior ou 
igual a nota 7 mostrará 

o texto Aprovado, 
caso contrário 

mostrará o texto 
Reprovado. 

Quando for texto deverá 
estar entre aspas dupla. O 
primeiro valor é sempre 
verdadeiro e o segundo 

sempre falso 

O segundo valor é falso 

Inicia a função  
lógica com o sinal 

de igual. 
 

Após a função “se” 
inicia com parênteses e 
termina com parênteses. 

=SE(F4>=7;B2+B5;"Erro") =SE(F4<=7;(B2+B5)/5;"Erro")) 

=SE(F5=10;100+100;500-10) 

=MÁXIMO(D2:D5) 

Retorna o valor máximo da 
faixa de dados informado, 
ou seja, de  célula D2 até a  

célula D5 

=MÍNIMO(D2:D5) Retorna o valor mínimo. 

=SE(A1=100;SE(A2>180;"Certo";"Errado")) 
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Lista de preços 
Temos uma lista de preços com quatro itens e seus respectivos preços. Para  pagamento em 30 dias 
será um valor com 10%, pagamento 60 dias 20% e 90 dias 30%. Observe como montar a fórmula e 
definir valores absolutos ( ou valores constantes ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Excel é rico em funções veja barra de ferramentas, Inserir – Função e todas possuem 
explicações. Selecionei a função lógica “Se”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digite a fórmula: =B4*C12+B4 
Célula C4 ( R$ 22,50 ) multiplicado 

pela célula C12 (  10% ) e somar 
novamente B4 para atualizar o valor. 

Como a célula C12 é única ( é 
constante ) devemos editar a fórmula 
pressionando na tecla F2, posicione o 
ponteiro do mouse diante da letra C e 
pressione a tecla F4 para tornar esta 

célula absoluta  ( ou constante ) 
=B4*$C$12+B4 

Após ter montado a formula copie para  
baixo até o produto meia. 

 

 

Após clicar no 
botão Ok será 
aberto a tela 

abaixo. 

=SE(B4;"Certo";"Errado ") 
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  FAZENDO OBSERVAÇOES NAS CÉLULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique  na célula que deseja 

fazer a observação, após clique 
na pastinha amarela da barra 

alo lado. 

Para abrir esta tela clique em 
Exibir e Comentários 

 

Clique na borda do quadro de texto 
para exibir os ícones da barra de texto 
 ( abaixo ), após clique no botão que 

contém o círculo ( este botão oculta o 
quadro de observações ). Esta pequena 
barra esta em Exibir e Comentários. 

Para saber se há alguma observação na 
célula será mostrado um pequeno 

símbolo vermelho no canto superior 
direito da célula. 
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 ����  CRIANDO GRÁFICOS 
 

 

 
 
Selecione o ícone “Assistente de Gráfico”  (Veja o ícone acima marcado). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marque toda a área de dados que 
irá gerar o gráfico 
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   Excel – Planilha de Cálculos – by Jurandir                                                13 

 
Gerando gráfico  

 
 

 

Para alterar a cor de 
alguma coluna basta 
clicar rapidamente 
duas vezes  sobre a  

área desejada  
(note que quando a 

coluna estiver 
selecionada será 

marcado com pontos 
pretos) e o Excel 

abrirá outra tela com 
opções para alterar as 

cores. 

Qualquer parte do gráfico 
pode ser alterada, selecione 

com o mouse o local que 
deseja alterar clicando 

rapidamente duas vezes. 
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 ����   CÁLCULOS 
 

 
 

Multiplicando a 
coluna “C” pela 

coluna “D” 

Somando a 
coluna “F”, da 

célula F3 até F6 
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 ����   VISUALIZAR IMPRESSÃO 

 
 

 
 
 

 ����   FORMATANDO CÉLULAS 
 

 
 

 ����  ALINHANDO CÉLULAS 

 
 
 
 

Visualiza a impressão, como for mostrada na tela  
será impressa no papel. Sempre antes de 

imprimir um arquivo verifique se a distribuição 
do mesmo esta OK 

Para formatar um valor em 
percentual digite o número e logo 
em seguida o caracter de porcento. 

Ex: 10% 

Outra maneira de digitar valor 
em percentual: digite 0,1011 e 

clique no ícone % para formatar 
o  valor em percentual 10,11% 
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 ����  CLASSIFICANDO INFORMAÇÕES 
 

 
 

 ����   FUNÇÃO AUTO-SOMA 
 

 
 

 
  ����   FUNÇÕES 

 
 

Quando mostrar o 
pontilhado indica que esta 

área será somada. 

Note que a função Data está 
selecionada,  na parte inferior 

da tela há uma breve 
explicação (exemplo) de como 

esta é montada. 

 

Classifica os nomes 
em ordem ascendente 

ou descendente 
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 ����  CÉLULAS RELATIVAS E ABSOLUTAS  (F4) 

 

 ����  SALVANDO ARQUIVO COM SENHA 
Salvando o  arquivo que está na memória para o winchester dentro da pasta Meus Documentos. 
� Arquivo 
� Salvar como 

A célula C13  
permanece a mesma 
para as quatro linhas. 

Para alterar/editar uma 
fórmula ou função basta 
posicionar o ponteiro do 

mouse sobre a fórmula ou 
função desejada, teclar F2 e 

alterá-la. Para inserir o 
caracter de absoluto tecle F2, 
posicione o cursor na frente 
da letra da coluna e tecle F4. 

F2 e F4 

Informe um nome para o seu 
arquivo e clique no botão Salvar 
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� 

 
 
 

  ����   IMPRIMINDO ARQUIVO  
 
� Arquivo 
� Imprimir   ou   teclar      Ctrl  P 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando digitada a 
senha o Excel mostra 
asteriscos, isto para 
evitar que alguém  

veja a senha que está 
sendo informada. 

Informe a 
quantidade de 

cópias que 
deseja 

imprimir 

 

Pode ser informado um 
intervalo de páginas. 
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 ����   FORMATAR  
� Formatar 
� Células   ou   teclar      Ctrl  1   (um) 

 
 

O processo de formatação 
serve para dar um melhor 

aspecto ao arquivo, ou 
célula, ou letra etc. 

Quer digitar algum 
texto em 

determinado grau. 

Remove qualquer 
formato de uma 

célula ou área 
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Escolhe o tipo, largura, 
cor da borda e as 

laterais que deseja por 
ou não. 
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 ����  AUTO-FORMATAÇÃO DE TABELAS 
 
� Formatar 
� AutoFormatação – escolha o tipo de formatação desejada 
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����  ABRINDO ARQUIVO 
Abrir o arquivo que esta armazenado no winchester ou disquete para a memória do computador 
 
� Arquivo 

� Abrir (selecione o arquivo clicando rapidamente duas vezes) 

 

Exemplos  
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EExxeemmpplloo  CCoonnttrroollee  ddee  CCaaiixxaa 
 

 
 

Célula F5:  
Digite a seguinte fórmula na célula F5  �  =SE(D5<>0;F4-D5;F4+E5) 
 
Tradução da fórmula: Se o conteúdo da célula D5 for diferente de zero então diminua 
o conteúdo da célula F4 menos o conteúdo da célula D5, caso contrário, some o 
conteúdo da célula F4 mais a célula E5. 
 
 

Célula G5: 

Digite a seguinte fórmula na célula G5  �   =SE(B5=1;(D5*0,38%);0) 
 
Tradução da fórmula: Se o conteúdo da célula B5 for igual a 1 (tipo 1 quer dizer que  
um cheque) então multiplica (no Excel o caracter asterísco signifca multiplicação *) o 
conteúdo da célula D5 pelo imposto de 0,38% por cada cheque emitido, caso 
contrário, mostra zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluguel Praia 
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EExxeemmpplloo  ddee  TTaabbeellaa  ddee  PPrreeççooss  
 

- Temos uma Tabela de Preços Base; 
- Desta faremos a atualização de todos os preços automaticamente. 
- Observe abaixo os números das linhas e colunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para transformar a formula “absoluta” proceda da 
seguinte forma: Tecle F2 e posicione o ponteiro 
do mouse na frente da letra J e tecle F4 e Enter 

Monte a formula na célula B6, copie esta até a linha 10 (na 
vertical), após copie esta coluna que ainda está marcada até a 
coluna E10. Dois segundos e sua tabela está toda calculada. 

 

Basta alterar o 
percentual e toda a 

tabela será 
automaticamente 

atualizada 
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1. SINAIS DE OPERAÇÕES  2. SINAIS PARA CONDIÇÃO 
SINAL FUNÇÃO  SINAL FUNÇÃO 
+ SOMAR  > MAIOR QUE 
-  SUBTRAÇÃO  < MENOR QUE  
* MULTIPLICAÇÃO   <> DIFERENTE QUE  
/ DIVISÃO   >= MAIOR E IGUAL A 
% PORCENTAGEM  <= MENOR E IGUAL A 
= IGUALDADE  = IGUAL A 
 

Lembrete: 

Toda fórmula que você for criar, ela deverá começar sempre com o sinal de igualdade, caso 
contrário a fórmula não funcionará. 

Ao final da fórmula você deve pressionar a tecla ENTER. 

 
2. FÓRMULA DA SOMA 

 
Ex:  =SOMA(A1:A8) .  
A fórmula irá somar todos os valores que se encontram no endereço A1 até o endereço A8. Os 
dois pontos indicam até, ou seja, some de A1 até A8. A fórmula será sempre a mesma, só 
mudará os devidos endereços dos valores que você deseja somar. 

Veja o outro exemplo: 
 A B C D E 
1 10 25 15 10 =SOMA(A1:D1) 
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

Neste exemplo estamos somando todos os valores do endereço A1 até o endereço D1. A fórmula 
seria digitada como no exemplo, e ao teclar enter o valor apareceria. No caso a resposta seria 60. 
Outra maneira de você somar é utilizando o Botão da Autosoma. Veja o exemplo: 

 

Este é o botão da AutoSoma. 
Para trabalhar com o botão da Autosoma você deve fazer o seguinte: 
1. Selecionar os valores que desejar somar. 
2. Depois clique no Botão da Autosoma e ele mostrará o resultado. 
Veja mais um exemplo de Soma 
Agora você deseja somar todos os valores dispostos nesta planilha usando uma única fórmula, 
desta vez você terá que digitar a fórmula. 
 
 

 A B C D E 
1 10 25 15 10  
2 15 20 25 15  
3 14 25 25 25  
4 TOTAL  =SOMA(A1:D3) 
5      
6      
7      
8      
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Para fazer isto, só basta que você digite o endereço inicial (em destaque) e também o endereço 
final(em destaque) 
Desta forma, você está somando todos os valores numa única fórmula, é o que chamamos de Somar 
Matrizes. 

Acompanhe mais um exemplo de Soma. 
Desta vez você deseja somar números dispostos de maneira alternada, ou seja, em endereços 
diferentes. Veja o exemplo: 

 
 A B C D E 
1 ÁGUA LUZ ÁGUA LUZ  
2 150 35 75 55  
3      
4 TOTAL DA ÁGUA =A2+C2 
5 TOTAL DA LUZ =B2+D3 
6      
7      
8      

 
Você desejar  somar somente os valores de água, então, basta digitar o endereço de cada valor, ou 
seja, o endereço do primeiro valor + o endereço do 2º valor e assim sucessivamente. Lembre-se que 
sempre devo iniciar o cálculo usando o sinal de igualdade. 

 
3. FÓRMULA DA SUBTRAÇÃO 

No exemplo abaixo você deseja saber qual o saldo líquido do José. Então é simples: Basta que você 
digite o endereço do SlBrt – o endereço do Desct. De maneira mais clara quero dizer que para 
realizar uma subtração no Excel, você só precisa digitar o endereço dos devidos valores(inicial e 
final) acompanhado do sinal de subtração (-), como mostrar no exemplo abaixo. Para os demais 
funcionários você só bastaria copiar a fórmula. 
 
 A B C E 
1 FUNC SLBRUTO DESCT. SL LIQUIDO 
2 José  800 175 =B2-C2 
3     
 
4. FÓRMULA DA MULTIPLICAÇÃO 
 
Agora a maneira como você subtraiu é a mesma para multiplicar, será preciso apenas trocar o sinal 
de subtração pelo o sinal de multiplicação (*). Veja o exemplo. 
 
 A B C E 
1 PRODUTO VALOR QUANT. TOTAL 
2 Feijão 1,50 50 =B2*C2 
3     
 
5. FÓRMULA DA DIVISÃO 
 
A fórmula ocorre da mesma maneira que as duas anteriores. Você só precisa trocar colocar o sinal 
para dividir (/). 
 
 A B C 
1 RENDA MEMBROS VALOR 
2 25000  15 =A2/B2 
3    
 
 

 
 



   Excel – Planilha de Cálculos – by Jurandir                                                27 

6. FÓRMULA DA PORCENTAGEM 
O cálculo se realiza da mesma maneira como numa máquina de calcular, a diferença é que você 
adicionará endereços na fórmula. Veja o exemplo. 
Um cliente de sua loja, fez uma compra no valor de R$ 1.500,00 e você deseja dar a ele um 
desconto de 5% em cima do valor da compra. Veja como ficaria a formula no campo Desct. 
 

 A B C E 
1 CLIENTE TCOMPRA DESCT. VL A PAGAR 
2 Márcio  1500 =B2*5/100 

ou se preferir assim também:=B2*5% 
=B2-C2 

Onde: 
B2 – se refere ao endereço do valor da compra 
* - sinal de multiplicação 
5/100 – é  o valor do desconto dividido por 100 
Ou seja, você está multiplicando o endereço do valor da compra por 5 e dividindo por 100, 
gerando assim o valor do desconto. 
Se preferir pode fazer o seguinte exemplo: 
Onde: 
B2 – endereço do valor da compra 
* - sinal de multiplicação 
5% - o valor da porcentagem. 
 
Depois para o saber o Valor a Pagar, basta subtrair o Valor da Compra – o Valor do Desconto, 
como mostra no exemplo. 
 

7. FÓRMULA DO MÁXIMO 
 
Mostra o valor máximo de uma faixa de células. 
Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a maior idade de crianças em uma tabela de 
dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo: 
 

 A B C 
1 IDADE   
2 15   
3 16   
4 25   
5 30   
6 MAIOR IDADE: =MÁXIMO(A2:A5)  
7    

Onde: 
(A2:A5) – refere-se ao endereço dos valores onde você deseja ver qual é o maior valor. No caso 
a resposta seria 30. Faça como mostra o exemplo trocando apenas o endereço das células. 
 

8. FÓRMULA DO MÍNIMO 
 
Mostra o valor mínimo de uma faixa de células. 
Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual o peso idade de crianças em uma tabela de 
dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo: 
 

 A B C 
1 PESO   
2 15   
3 16   
4 25   
5 30   
6 MENOR IDADE: =MÍNIMO(A2:A5)  
7    
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9. FÓRMULA DA MÉDIA 
 

Calcula  a média de uma faixa de valores. 
Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade numa tabela de dados abaixo: 
 

 A B C 
1 IDADE   
2 15   
3 16   
4 25   
5 30   
6 MÉDIA IDADE =MÉDIA(A2:A5)  

 
10. FÓRMULA DA DATA 
 

Esta fórmula insere a data automática em uma planilha. Veja o exemplo 
 

 A B C 
1 Data =HOJE()  
2    
3    

 
Esta fórmula é digitada precisamente como esta’. Você só precisa colocar o cursor no local onde 
deseja que fique a data e digitar =HOJE()  e ela colocará automaticamente a data do sistema. 
 

11. FÓRMULA DA CONDIÇÃO SE 
 
; - quer dizer então faça 
( ) – quer dizer leia 
“TEXTO” – quer dizer escreva. Sempre que desejar escrever texto coloque entre aspas. No 
caso ele escreverá TEXTO. 
“” – as duas aspas seguidas dão sentido de vazio, ou seja, se caso estiver vazio. 
 
Suponhamos que desejasse criar um Controle de Notas de Aluno, onde ao se calcular a média, ele 
automaticamente especificasse se o aluno fora aprovado ou não. Então Veja o exemplo abaixo. 

Primeiramente, você precisa entender o que desejar fazer. Por exemplo:  quero que no campo 
situação ele escreva Aprovado somente se o aluno tirar uma nota Maior ou  igual a 7 na média, 
caso contrário ele deverá escrever Reprovado, já que o aluno não atingiu a condição para 
passar. Veja como você deve escrever a fórmula utilizando a função do SE> 

 

 A B C 
1 ALUNO MÉDIA SITUAÇÃO 
2 Márcio  7 =SE(B2>=7;”Aprovado”;”Reprovado”) 
3    

 

Onde: 

B2 – refere-se ao endereço da média do aluno. Sendo ela que determinará  se o aluno passará ou 
não. 

>=7 – refere-se a condição para o aluno passar, ou seja, para está Aprovado ele deve atingir uma 
média maior ou igual a 7. 

; - quer dizer então faça 
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“Aprovado”- refere-se a resposta verdadeiro, ou seja, se a condição for verdadeira(a nota for maior 
ou igual a7) então ele escreverá aprovado. Por isso você deve colocar entre aspas, já que se refere a 
Texto. 

; este outro ponto e vírgula subentende-se senão faça, ou seja, caso contrário, fará outra coisa. Em 
outras quer dizer se não for verdadeiro então faça isso... 

“Reprovado” – refere-se a resposta falso, ou seja, caso ele não tenha média maior ou igual a 7, 
então escreva Reprovado. 

 

Siga esta sintaxe, substituindo somente, o endereço, a condição, as respostas para verdadeiro e para 
falso. Não esquecendo que deve iniciar a fórmula sempre com: =SE e escrever dentro dos 
parênteses.  

 

Veja agora mais um exemplo do SE com mais de uma condição. 

Agora, você deseja escrever o aproveitamento do aluno quanto a média, colocando Ötimo para uma 
média  maior ou igual a 9, Bom para uma média maior ou igual a 8, Regular para uma média 
maior ou igual a 7 e Insuficiente para uma média menor que 7. 

Veja a fórmula: 

 

 A B C 
1 ALUNO MÉDIA SITUAÇÃO 
2 Márcio  7 =SE(B2>=9;”Otimo”;se(b2>=8;”Bom”;se(b2>=7;”Regular”;”I

nsuficiente))) 
3    

 

Onde: 

B2 – refere-se ao endereço da média 

>=9 – refere-se a condição para ötimo 

“Otimo”  - refere-se a resposta se caso for maior ou igual a 9 

As demais tem o mesmo sentindo só mudam as condições e as respostas. 

Você só precisar ir escrevendo um SE, dentro de outro Se após o ponto e vírgula. Você irá perceber 
que para parêntese que você abrir, será de uma cor diferente e ao final você deverá fechar todos 
eles. 

 

 

Neste exemplo de agora, faremos um cálculo utilizando a condição SE, ou seja, em vez de 
escrevermos algo para uma resposta verdadeira ou falsa, faremos um cálculo. Veja o exemplo: 

Você tem um certa planilha de pagamento e agora você calcular o Imposto de Renda para os seus 
funcionários. Mas, o cálculo só será efetuado para aqueles funcionários que ganham mais de R$ 
650,00, ou seja, se o salário do funcionário for maior que R$ 650,00, então deverá se multiplicado 
uma taxa de 5% em cima do Salário Bruto, mas somente se ele ganhar mais de R$ 650,00, caso 
contrário deverá ficar 0 (zero). Veja a fórmula. 

 

 F G H 
10 FUNC SLBRT IRRF 
11 Ivan Rocha  1.500,00 =SE(G11>650;G11*5%;0) 
12    
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Onde: 

 

G11 – refere-se ao endereço do Salário Bruto 

>650 – refere-se a condição para que seja feito o cálculo 

G11*5% - refere-se a resposta se for verdadeira, ou seja, se no endereço G11 conter um valor 
maior que 650, então ele multiplicará o Valor do Salário Bruto(G11) por 5% (taxa do Imposto de 
Renda) 

0(zero) – refere-se a resposta se for falso, ou seja, caso no endereço G11 não tenha um valor 
maior que 650, então não haverá cálculo, ele colocará 0(zero). 

 

Lembrete: Sempre coloque primeiro a resposta Verdadeira. 

 

 

12. FÓRMULA DA CONDIÇÃO SE e E 
 

Agora você tem uma planilha onde tem a idade e altura de seus alunos. Haverá uma competição 
e somente aqueles que tem Idade Maior que 15 e Altura maior ou igual que 1,70 participaram da 
competição. Neste caso você utilizará a condição SE e a condição E. Porque? 

Respondo: É simples, porque para o aluno participar ele dever possuir a idade maior que 15 e 
altura maior ou igual 1,70. As duas condições devem ser verdadeiras, caso uma seja falsa, ele 
não participará. Entendeu menino(a)!. Veja o exemplo: 

 

Onde: 

B2 – refere-
se ao 
endereço da 
idade 

 

>15 – refere-se a condição, ou seja, se a idade for maior que 15 

C2 – refere-se ao endereço da altura 

>=1,70 – refere-se a condição, ou seja,  se a altura for maior ou igual a 1,70 

“Competirá” – resposta se as duas condições forem verdadeiras. 

“Não Competirá” -  resposta se caso as duas respostas não forem verdadeiras. 

 

Siga a sintaxe abaixo para os outros exemplos, substituindo apenas os endereços, as condições e 
as respostas, o resto deve ser seguido como está! 

 

13. FÓRMULA DA CONDIÇÃO SE e OU 
Neste exemplo basta que uma condição seja verdadeira para que  o aluno participe da condição. 

 A B C D 
1 ALUNO IDADE ALTURA SITUAÇÃO 
2 Márcio  22 1,72 =SE(OU(B2>15;C2>=1,70);”Competirá”;”Não 

Competirá”) 
3 João 14 1,68  

 

 A B C D 
1 ALUNO IDADE ALTURA SITUAÇÃO 
2 Márcio  22 1,72 =SE(E(B2>15;C2>=1,70);”Competirá”;”Não 

Competirá”) 
3 João 14 1,68  
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14. FÓRMULA DO CONT.SE 
 

Agora você possui uma planilha onde tem o nome dos alunos e as suas médias. E você desejasse 
agora saber quantos alunos tiraram médias maior e igual a 9. Veja o exemplo: 

 

 A B 
1 ALUNO MÉDIAS 
2 João  7 
3 Maria  10 
4 Márcio  6 
5 Déborah 8 
  =CONT.SE(B2:B5;”>=9”) 

 

Onde: 

(B2:B5) – refere-se ao endereço das células onde você desejar contar. 

; utiliza-se como parte da sintaxe para separar  

“>=9” – refere-se a condição, ou seja, esta fórmula só irá contar as células que contêm valores 
maiores ou igual a 9. 

Siga a sintaxe, substituindo apenas os endereços e a condição para contar. 

Depois das aspas você digita a condição. Pode ser também texto, independente de texto ou valor, 
deve-se colocar entre as aspas. 

Exemplo: 

=CONT.SE(C2:C5;”APROVADO”) 

Neste exemplo ele contará apenas as células que contêm a palavra Aprovado. 

 

15. FÓRMULA DO CONTAR.VAZIO 
 

Contar as células que estão vazias. 

Exemplo: 

 

Você gostaria de saber quantos alunos estão sem a média 

 A B 
1 ALUNO MÉDIAS 
2 João   
3 Maria  10 
4 Márcio   
5 Déborah 8 
6 Marta 10 
7 Andrea  
  =CONTAR.VAZIO(B2:B7) 

Onde: 

=CONTAR.VAZIO – é o nome da fórmula 

(B2:B7) – refere-se ao endereço das células 
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16. FÓRMULA DO SOMASE 
 
Soma um intervalo de células mediante a condição estabelecida 

 
Exemplo: 

Você gostaria de soma as faturas que foram pagas. 

Então você tem uma planilha onde na coluna A você coloca o nome do cliente, na coluna B o 
valor da fatura e na coluna C, a situação se foi paga ou  não. 

Você gostaria de somar somente as faturas que estivessem pagas, assim você saberia o quanto já 
recebeu. Logo a fórmula seria a seguinte:  

 A B C 
1 CLIENTE VALOR SITUAÇÃO 
2 Bemol 150 PG 
3 TV Lar 250  
4 MS Casa  350 PG 
5 Otica Avenida 180  
6 Marta 250 PG 
7 Andrea 190 PG 
 Valor Recebido  =SOMASE(C2:C7;”PG”;B2:B7) 

 

Onde: 

=SOMASE - é o nome da fórmula 

(C2:C7 – refere-se ao endereço inicial e final de células onde você digita a palavra PG, 
especificando se está paga ou não. 

“PG” – é o critério para somar, ou seja, só somará se neste intervalo de células de C2 até C7, conter 
alguma palavra PG. O critério deverá sempre ser colocado entre aspas. 

B2:B7 – refere-se ao intervalo de células onde será somado, mediante a condição, ou seja, ele 
somará somente aqueles valores que na coluna C você  digitou PG. 

 

17. FÓRMULA DO PROCV 
 

Procura um determinado valor numa Tabela Matriz. 

 

Suponhamos que você tivesse uma planilha onde controla-se a entrada e a saída de clientes do 
seu hotel. Nela você deseja colocar o Nome, Entrada, Saida, Classe e o Valor da Classe. Você 
deseja que ao digitar o nome da Classe, automaticamente apareça o valor da Classe. 

Na verdade você terá que criar 2(duas) planilhas:  

A 1ª Primeira planilha chamaremos de Matriz Tabela, porque nela você colocará o nome das 
Classe e o seu Valor 

A 2ª Segunda planilha você controlará a entrada e a saída do cliente. 
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Veja o Exemplo: 

 

 A B C D 
 TABELA DE CLASSES  
1 CLASSE VALOR  

Esta é a Tabela 
Matriz 

 

2 ALTA 55,00  
3 MÉDIA 45,00  
4 BAIXA 25,00  
5 PRESIDENTE 180,00  
6 COMUM 22,00  
7     
8 Hóspede Tipo Classe Valor-Diária  
9 JOAO ALTA =PROCV(B9;$A$2:$B$6;2) 
10 KARLA BAIXA   
11 MÁRCIO MÉDIA   
12     
13     
14     

 

Onde: 

=PROCV – é o nome da fórmula 

 

(B9 – refere-se ao endereço do valor procurado, ou seja, o tipo da classe que você digitou 

 

$A$2:$B$6 – refere-se ao endereço absoluto da Matriz – Tabela, ou seja, o endereço da tabela onde 
contem os dados que você procura, no caso, o valor das classes. O endereço da tabela matriz sempre 
deve ser absoluto, para que permaneça para as demais células(ou seja os clientes) 

 

2 – refere-se ao número do índice de coluna, ou seja, o número da coluna onde está os dados que 
você deseja que apareça, no caso, o valor da classe. 

 

Observação: 

Os dados da Tabela Matriz devem está em ordem crescente. 

Para fazer isso, selecione os dados e clique no botão abaixo para ordenar os dados. 
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18. FÓRMULA DO SE VAZIO 
 

Imagine agora que você só deseja que apareça a resposta se caso, você digita a classe, enquanto 
isso  o campo classe deverá ficar em branco. Neste caso você juntará a fórmula do SE com  a do 
PROCV. 

Logo a fórmula ficaria assim: 

 

 A B C D 
 TABELA DE CLASSES  
1 CLASSE VALOR  

Esta é a Tabela 
Matriz 

 

2 ALTA 55,00  
3 MÉDIA 45,00  
4 BAIXA 25,00  
5 PRESIDENTE 180,00  
6 COMUM 22,00  
7     
8 Hóspede Tipo Classe Valor-Diária  
9 JOAO ALTA =SE(B9=””;””;PROCV(B9;$A$2:$B$6;2)) 
10 KARLA BAIXA   
11 MÁRCIO MÉDIA   
12     
13     
14     

 

=Se – é o nome da fórmula 

B9=””;”” ; - refere-se ao endereço da célula onde você digita o nome da classe. Isto é, se estiver 
vazio, então deixe vazio.  

 

PROCV – é o nome da fórmula 

 

(B9 – refere-se ao endereço do valor procurado, ou seja, o tipo da classe que você digitou 

 

$A$2:$B$6 – refere-se ao endereço absoluto da Matriz – Tabela, ou seja, o endereço da tabela onde 
contem os dados que você procura, no caso, o valor das classes. O endereço da tabela matriz sempre 
deve ser absoluto, para que permaneça para as demais células(ou seja os clientes) 

 

2 – refere-se ao número do índice de coluna, ou seja, o número da coluna onde está os dados que 
você deseja que apareça, no caso, o valor da classe. 
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Como copiar fórmulas para uma faixa de células  

Objetivo: Vamos aprender a copiar uma fórmula, rapidamente, para uma faixa de células. Esta 
técnica é fundamental, pois iremos utilizá-la, diversas vezes, nas demais lições deste curso.  

Copiando uma fórmula para uma faixa de células. 

Considere o exemplo da planilha a seguir: 

 

Observe que utilizamos a fórmula: =B2-C2, para calcular o saldo para o mês de Janeiro. Para os 
demais meses devemos utilizar as fórmulas: 

�         =B3-C3 para Fevereiro  

�         =B4-C4 para Março  

�         =B5-C5 para Abril  

�         ... e Assim por diante  

Poderíamos digitar cada uma das fórmulas, porém este não é o procedimento mais indicado. E se ao 
invés de 12 linhas, tivéssemos 2000 linhas ? Teríamos que digitar 2000 fórmulas. 

Excel permite que, simplesmente utilizando o mouse, estendamos uma fórmula para uma faixa de 
células. Ao estender a fórmula para uma faixa de células, o Excel já vai, automaticamente 
adaptando as fórmulas. Isto é, no nosso exemplo, para a primeira linha temos =B2-C2, a próxima 
linha já será adaptada para =B3-C3, a linha seguinte para =B4-C4 e assim por diante.  

 

Ao descermos uma linha, o Excel incrementa o número da linha. Por exemplo, ao copiarmos a 
fórmula =B2-C2, para a linha de baixo, o Excel mantém as letras das colunas e incrementa o 
número das linhas, com isso a fórmula fica =B3-C3. Se copiássemos para a célula ao lado, isto é, 
nos deslocando na Horizontal, o número das linhas seria mantido e o número das colunas seria 
alterado. Por exemplo, ao copiarmos a fórmula =B2-C2, da célula D2 para a célula E2 
(deslocamento horizontal, dentro da mesma linha), a fórmula ficaria =C2-D2. Observe que a coluna 
B foi alterada para C e a coluna C para D. Com isso a regra geral fica assim: 
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"Ao copiarmos na Vertical, isto é, para as células que estão abaixo, o número das linhas é 
incrementado e a letra das colunas é mantida." 

"Ao copiarmos na Horizontal, isto é, para as células que estão ao lado, a letra das colunas é incrementada 
e o número das linhas é mantido." 

Mas como fazer para copiar a fórmula para os demais meses.  

Ao pressionar Enter, a fórmula da figura Anterior é calculada e retorna o resultado indicado na 
Figura a seguir: 

 

Clique na Célula D2, para posicionar o cursor nessa célula. Esta é a célula onde está a fórmula a ser 
copiada para as demais células. Observe que no canto inferior direito do retângulo que indica a 
célula atual, existe um pequeno quadrado. Aponte o mouse para este quadrado, conforme ilustrado 
na figura a seguir: 

 

 

O cursor ficará na forma de uma pequena Cruz. Clique com o botão esquerdo do mouse e 
mantenha este botão pressionado. Vá arrastando o mouse para baixo, até chegar na célula D13 
(Saldo para o mês de Dezembro) e libere o mouse.  
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Se ao se deslocar, a seleção passar da célula D13, não libere o mouse e volte com a seleção, até 
chegar de volta à célula D13. O Excel irá copiar e adaptar a fórmula para todo o intervalo de 
células (D2 -> D13), conforme indicado a seguir: 

 

Importante: Treine bastante este procedimento de copiar uma fórmula para uma faixa de células, 
pois iremos utilizá-lo bastante durante este curso. 

Aviso: Um dos erros mais comuns é posicionar o cursor na célula em branco, abaixo de onde 
está a fórmula a ser copiada. Fazendo isso, você irá duplicar a célula em branco, para as demais 
células do intervalo. Para que a fórmula seja copiada, a célula onde está a fórmula, precisa estar 
como cursor posicionado sobre ela. Para posicionar o cursor em uma célula, basta clicar nela.    

  
Introdução 

As Fórmulas começam sempre com o símbolo "=" 

As células são referenciadas pelas suas coordenadas (ex: A1) ou pelo 

nome de uma área. 

Para indicar um conjunto de células (área rectangular) usa-se o separador ":" 

(ex: A1:A2) 

Podem ser utilizadas as teclas de cursor ou o rato para indicar uma célula ou 
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conjunto de células numa fórmula. A tecla F2 além de permitir editar o conteúdo 

de uma célula permite usar as teclas de cursor para edição de texto ou para 

selecção de células. 

 
Cópia de fórmulas 

  
Para copiar uma fórmula pode-se fazer Copy & Paste ou utilizar 

o rato, neste caso deve-se arrastar o pequeno quadrado preto no. 

canto inferior direito de uma selecção: 

  
  

Actualização das fórmulas numa cópia 

O Excel actualiza automaticamente as fórmulas de acordo com as colunas e linhas. Assim, no exemplo 
anterior, se a célula A3 tinha a fórmula =A1*A2, as céluas B3, C3 e D3 

terão as fórmulas: =B1*B2, =C1*C2 e =D1*D2 respectivamente. 

 
     Referências "Fixas" 

Para evitar esta actualização devemos utilizar o caracter "$" para 

indicar as células fixas. Em alternativa podemos utilizar a tecla F4. 

Voltando ao exemplo anterior, se a célula A3 tivesse a fórmula =$A$1*A2  

as céluas B3, C3 e D3, teriam as fórmulas: =$A$1*B2, =$A$1*C2 e =$A$1*D2. 

O "$" indica qual a cordenada a fixar, pode-se fixar apenas a coluna (ex. $A1), 

apenas a linha (ex. A$1) ou ambas as coordenadas (ex. $A$1). 

 
Sumatório =SUM( 

Para efectuar a soma de um conjunto de células pasta clicar no botão de somatório:  
 

O Excel procura automaticamente a zona mais próxima que "pareça" 
ser um conjunto de valores apropriados para o somatório. 

  
Se a área escolhida pelo Excel estiver correcta basta premir ENTER, caso contrário deve-se indicar a área 
pretendida. 
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Também é possível selecionar primeiro um conjunto de células e, depois, primeiro botão de somatório. 
Neste caso o Excel coloca a fórmula de somatório numa nova célula abaixo ou à direita da zona selecionada. 

  
Também é possível indicar a fórmula de somatório directamente numa célula escrevendo 
"=SUM(" (não esquecer o "=" e o "(") e indicando de seguida a área pretendida, depois pressione ENTER 
 (o Excel acrescenta o ")" automaticamente) 

 
Outra alternativa é utilizar o auxiliar de funções (Function Wizard): 

  
Após premir o botão aparece a primeira caixa de diálogo com todas as funções disponíveis no Excel. 
 

  
 

Na lista da esquerda temos uma série de grupos de funções possíveis. Na lista da direita 
são apresentadas as funções do grupo selecionado. No caso de já se saber o nome da função 
pretendida pode-se selecinar o grupo "All" e procurar na janela da direita a função pretendida. 
Uma vantagem da utilização do auxiliar de funções é a descrição disponível sobre a função e seus parâmetros. 
Após indicar a função pretendida clicar em "Next >" 
 

  
É agora possível indicar os parâmetros da função. No caso do somatório pode-se entrar diretamente 
a área pretendida ou selecioná-la com o rato na tabela (pode ser necessário mover a janela de diálogo para 
poder visualizar mais facilmente a tabela). 
 
Para terminar premir Finish e finalmente ENTER para actualizar a célula. 
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Média =AVERAGE( 
Devolve a média aritemética de um grupo de células 

 
Contagem de células =COUNT( 
Devolve o número de células com valores (incluindo "0") na área indicada 
A função AVERAGE é igual a SUM()/COUNT(). 

 
Máximo =MAX( 
Devolve o valor máximo de um conjunto de células 

 
Mínimo =MIN( 
Devolve o valor mínimo de um conjunto de células 

 
Condição =IF( 
Devolve o 2º parâmetro se a condição (1º parâmetro) for verdadeira, devolve o 
3º parâmetro se for falsa. 

  
Contagem condicional =COUNTIF( 
Devolve o número de células de uma área em que uma condição é verdadeira 

  
Procura =MATCH( 
Devolve o índice mais próximo de uma lista. 

  
Escolha =CHOOSE( 
Devolve um valor de uma lista. 
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Frequência =FREQUENCY( 
Devolve a contagem de valores dentro dos intervalos indicados. 
Esta função devolve uma pilha de valores (array) e deve ser aplicada simultaneamente 
a um grupo de células. Isto deve ser feito selecionando o conjunto de células de 
resultado pretendidas (D1:D4), indicar a fórmula (=FREQUENCY(A1:A8;C1:C3))  
e premir CTRL-SHIFT-ENTER. 

  
Funções Trignométricas 
O Excel suporta (entre outras) as seguintes funções trignométricas: 
Seno =SIN(  
Coseno =COS(  
ArcoSeno =ASIN(  
ArcoCoseno =ACS(  
Tangente =TAN(  
ArcoTangente =ATAN(  
Pi =PI()  

 
A função =ATAN2(x,y) devolve o ângulo directamente a partir das coodenas x e y de um 
ponto. A função =DEGREES( converte um ângulo em radianos (o normal no Excel) para graus, a função 
=RADIANS( efectua a conversão inversa. 
 

 
Outras Funções Matemáticas 
O Excel suporta (entre outras) as seguintes funções matemáticas: 
Raíz Quadrada =SQRT(  
Potência =POWER(  
Valor Absoluto =ABS(  
Factorial =FACT(  
e =EXP(  
Logaritmo =LOG(  
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É muito comum termos de colocar como resultado final de um cálculo, não o valor puro, mas sim 
uma resposta, composta por uma palavra ou sentença, condicionada ao resultado numérico obtido. 
A isso chamamos de Respostas Condicionais. 

Um bom exemplo é o do controle de aprovação de uma classe de alunos. Se um aluno tirar média 
final maior a 6 ele estará APROVADO, em caso da média ficar entre 4 e 6 deverá ir para EXAME, 
enquanto que se tiver média inferior a 4 estará REPROVADO. 

Vamos a planilha que nos servirá como exemplo, adapte-a para atender às suas necessidades: 

  A B C D E 

1 NOME NOTA1 NOTA2 MÉDIA RESULTADO 

2 Francisco 7 9 8,0 APROVADO 

3 José 3 8 5,5 EXAME 

4 Maria 7 4 5,5 EXAME 

5 Carla 5 7 6,0 EXAME 

6 Mota 4 3 3,5 REPROVADO 

A nossa necessidade: colocar as expressões "Aprovado", "Exame" ou "Reprovado" na coluna E, de 
acordo com a média final do aluno (que se encontra na coluna D). Como fazer? Simples, siga os 
passos abaixo:  

1. Coloque o cursor na célula E2 e digite a fórmula: 
=SE(D2>6; "APROVADO"; SE(D2<4; "REPROVADO"; "EXAME" ));  

2. Copie a fórmula por todas as demais células da coluna E, no exemplo até a linha 6;  

Pronto, já podemos saber e/ou mostrar quem passou, quem não passou, ou mesmo quem vai ter 
fazer o EXAME FINAL, sem precisar prestar, muita, atenção aos números da coluna D. 

 

Bem, terminou! Não? ah, já sei, tem sempre alguém querendo ainda mais, para dar maior e melhor 
visibilidade aos resultados, mesmo que já estejam mais claros. O que seria agora? Por que não 
colocar as respostas diferenciadas em azul (para os aprovados), verde (para quem vai para os 
exames) e vermelho (para os não aprovados). Como fazer?. 

A melhor solução é usar o recurso da FORMATAÇÃO CONDICIONAL exclusiva do Excel 97. 
Veja como montar essa planilha:  

1. Entre na planilha e selecione toda a faixa de células que devam ser formatadas 
condicionalmente;  

2. Selecione o menu Formatar * Formatação Condicional;  

3. Ao se abrir a janela "Formatação Condicional" (fig. 1) altere a condição 1 para IGUAL A 
e preencha o campo de resultado com a expressão ="REPROVADO";  

4. Nessa mesma janela clique no botão FORMATAR;  

5. Ao se abrir a janela "Formatar Células" (fig. 1) selecione as opções desejadas 
no caso, pelo menos escolha a cor VERMELHA;  

6. Pressione o botão "ADICIONAR>>";  

7. Ao se abrir mais um grupo de formatação condicional repita os passos #3 à #5 
só que desta vez defina expressão ="EXAME" e a cor VERDE;  

8. Pressione o botão "ADICIONAR>>";  



   Excel – Planilha de Cálculos – by Jurandir                                                43 

9. Ao se abrir mais um grupo de formatação condicional repita os passos #3 à #5 
só que desta vez defina expressão ="APROVADO" e a cor AZUL;  

Pronto, o resultado final deverá ficar parecido com a tabela abaixo: 

  A B C D E 

1 NOME NOTA1 NOTA2 MÉDIA RESULTADO 

2 Francisco 7 9 8,0 APROVADO 

3 José 3 8 5,5 EXAME 

4 Maria 7 4 5,5 EXAME 

5 Carla 5 7 6,0 EXAME 

6 Mota 4 3 3,5 REPROVADO 

  

 
Figura 1: Montagem da Formatação Condicional; perceba que só se pode alterar o Estilo da Fonte, 
Sublinhado, Tachado, e a Cor da Fonte; 
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Uma aplicação mais complexa, mas também bem prática, podemos simplificar, para efeitos 
didáticos como abaixo:Quero fazer com que seja fornecida uma situação de pagamento em que se 
uma data do vencimento for menor que a data de hoje (=hoje()) então escreva "Pagamento OK", se 
for igual "Pagamento Hoje" senão "Pagamento 
em: dia/mês/ano", e se a data estiver em branco escreva "Digite a DATA"; para isso usei a seguinte 
fórmula, onde: B10, B11... ficam as datas de vencimento e E3 =hoje(): 
=SE(B10="";"Digite a data";SE(B10<$E$3;"Pagto OK";SE(B10=($E$3);"Pagto Hoje";"Pagto 
em: " &DIA(B10) &"/" 
&MÊS(B10) &"/" &ANO(B10)))) 
Mas quero que as respostas apareçam em cores diferentes, existe alguma forma de se fazer isso? 

O problema aqui é que há necessidade de 4 condições diferentes:  

1. campo data está em branco;  

2. data preenchida com valor anterior à data de hoje;  

3. data preenchida com valor idêntico à data de hoje;  

4. data preenchida com valor superior à data de hoje;  

E como colocamos, mais acima, o Excel 97 só permite a existência de até 3 condições. Como fazer? 
Simples, basta usarmos as 3 condições que o Excel permite, e a outra condição deixar como a 
condição normal de formatação das células: 

Neste exemplo considera-se que a data de hoje é 25/12/98 

Vencimento Comentários 

12/12/98 PAGTO. OK 

24/12/98 PAGTO. OK 

28/12/98 Pagto em: 28/12/1998 

25/12/98 PAGTO. HOJE 

 DIGITE A DATA 

Como o Excel  não permite condições mais complexas na janela de Formatação Condicional 
deixamos então a opção de concatenação de elementos de data fora da janela. Neste exemplo 
prático, utilizamos a fórmula do Daniel, copiando-a pela região dos comentários.  
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À seguir fizemos a Formatação Condicional, como indicado na figura #3; para todas as células da 
região entretanto fizemos uma formatação normal, usando fonte em itálico e cor verde; assim 
quando não for verdadeira nenhuma das opções da formatação condicional o Excel já formatará as 
entradas correspondentes do jeito necessário para a quarta condição. 

 
 

 


