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O Microsoft Excel 2003, além de pertencer ao Microsoft 

Office 2003, tem a particularidade de ser o software desenvolvido 

para se trabalhar com cálculos, listas de dados, operações 

matemáticas entre muitas mais potencialidades. 

 

 

O nome Excel descende da abreviatura de Excellent, ou 

seja, Excelente.  

 

 

O Microsoft Excel funciona com folhas de cálculo que são 

constituídas por linhas e colunas e por sua vez por células 

(cruzamento de linhas com colunas). 
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Área de Trabalho 
 

 

 
 

 

1. Barra de Título 

Indica o nome do documento em alteração, tal como a 

aplicação que se encontra a utilizar. 

 

2. Barra de Menús 

Possui os menus com as funcionalidades do programa 

 

3. Barra de Ferramentas 

Possui atalhos para determinadas tarefas. 
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4. Barra de Formatação 

Possui atalhos para facilitar a formatação de células. 

 

5. Campo de Nome 

Indica a designação da célula activa. 

 

6. Barra de Fórmulas 

Permite elaborar fórmulas e demonstra as formulas 

existentes nas células activas. 

 

7. Célula 

Área onde se inserem os dados. 

 

8. Coluna 

Representada por letras. 

 

9. Linha 

Representada po rnúmeros. 

 

10. Barra de deslocamento 

Permite deslocar a área de trabalho visivel.  

 

11. Folha activa 

Local, do livro, onde nos encontramos a trabalhar. 

 

12. Barra de estado 

Indica as actividades a decorrer 
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 Criar Livros 
 

Para criar um novo livro deverá aceder ao menu Ficheiro 

> Novo ou poderá utilizar o comando de teclado CTRL+O . 

 

 
 

Por pré-definição o novo livro irá conter 3 folhas de 

cálculo. 
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Guardar Livros 
 

Para salvar um livro no Excel terá de aceder ao menu 

Ficheiro > Guardar como…, ou poderá utilizar o atalho F12. 

 

 
 

O Excel permite ao utilizador guardar os seus arquivos com 

várias extensões, desde um livro de cálculo normal (.xls) a 

uma versão para o Internet Explorer (.html). 
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Abrir Livros 
 

Para abrir um livro existente no seu computador poderá 

aceder ao menu Ficheiro > Abrir. 

 

 
 

Também poderá utilizar o atalho CTRL+A. Após este 

comando surgirá a seguinte caixa: 

 

 
 

Após esta caixa de diálogo aparecer deverá escolher a 

localização entre o seu documento se encontra. 

Se pretender abrir um livro modificado ou acedido num 

curto espaço de tempo, poderá fazê-lo se ele se encontrar 
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no registo do Excel. Para o aceder deve aceder ao menu 

Ficheiro. 

 

 

Últimos documentos 
editados 
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Movimentação na Área de Trabalho 
 

Para se poder movimentar na área de trabalho poderá 

recorrer ao dispositivo Rato ou ao Teclado. 

 

Rato 

 Simplesmente clicar no local pretendido; 

 

Teclado  

 Oferece uma melhor mobilidade na utilização desta 

aplicação; 

Teclas Posicionamento do cursor 

TAB 
Permite-nos alternar para a célula à direita, da 

que se encontra activa; 

SHIFT+TAB 
Permite-nos alternar para a célula à esquerda, da 

que se encontra activa; 

ENTER Permite alternar par a linha em baixo; 

← ,↑ , → e ↓ 
Desloca a selecção para a direita, para cima, 

para a esquerda e para baixo; 

CTRL + → Atalho para a última coluna da linha actual; 

CTRL + ← Atalho para a primeira coluna da linha actual; 

CTRL + ↑ Atalho para a primeira linha da coluna actual; 

CTRL + ↓ Atalho para a última linha da coluna actual; 

PAGE UP Movimenta a área de trabalho para cima; 

PAGE DOWN Movimenta a área de trabalho para baixo; 

CTRL + HOME 
Desloca a selecção para a 1ª célula da folha 

activa; 

CTRL + END Desloca a selecção para a última célula da folha 
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activa; 

Também se poderá movimentar utilizando o comando 

presente no menu Editar > Ir para ou utlizar o atalho de teclado 

CTRL+B. 

 
 

Neste comando simplesmente basta escrever no campo 

“Referência” o nome da célula que se pretende aceder. 

Caso pretenda um dado presente em células poderá utilizar 

o comando presente no menu Editar > Localizar ou utlizar o atalho 

CTRL + L … 
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Seleccionar Células 
 

Poderá seleccionar as células recorrendo ao rato e ao 

teclado. 

 

Rato 

 Clicar com o lado esquerdo do rato e arrastar; 

 Clicar sobre a linha pretendida; 

 Clicar sobre a coluna pretendida; 

 

Teclado 

Teclas Posicionamento do cursor 

SHIFT + ← ,↑ , → e ↓ 
Selecciona as células que se encontram à direita, 

em cima, à esquerda e em baixo; 

SHIFT + CTRL+ → 
Selecciona do local presente até ao final da 

linha; 

SHIFT + CTRL+ ← 
Selecciona do local presente até ao inicio da 

linha; 

SHIFT + CTRL+ ↓ 
Selecciona do local presente até ao fim da 

coluna; 

SHIFT + CTRL+ ↑ 
Selecciona do local presente até ao inicio da 

coluna; 

SHIFT + PAGE UP Estende a selecção para cima (página); 

SHIFT + PAGE DOWN Estende a selecção para baixo(página); 

SHIFT+CTRL+HOME 
Selecciona do local actual até à primeira célula 

da folha activa; 

SHIFT+CTRL+END 
Selecciona do local actual até à última célula da 

folha activa; 

 



   

Microsoft Excel 2003 - 12 - 
 



   

Microsoft Excel 2003 - 13 - 
 

Introdução/Alteração de dados 

 
O Microsoft Excel aceita quatro tipos de dados: Texto, 

Números, Fórmulas e Funções. 

 

Texto 

 É interpretado como texto toda a informação que se 

inicia com uma letra ficando assim alinhado à 

esquerda. 

 

Números 

 É interpretado como número todos os caracteres que 

sejam: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,+,-,*,/,(,),$,e %. 

 

Fórmulas 

 São compostas por números, operadores matemáticos, 

referências de células, etc… 

 

Funções 

 São as fórmulas pré-definadas pelo programa. 

 

Para conseguir inserir dados basta posicionar o cursor na 

célula desejada e digitar o conteúdo pretendido. 

 

Caso deseje alterar o conteúdo poderá realizar essa 

operação clicando 2 vezes em cima da célula desejada 

com o rato ou simplesmente utilizar o a tecla F2, tornado 

assim o cursor activo no interior da célula. 
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Sempre que introduz dados em células, eles ficam visiveis 

na barra de fómulas, sendo assim a sua edição possivel. 

 

 
Barra de Fórmulas 

 

Para substituir dados em células basta seleccionar a 

célula pretendida e fazer a introdução, sendo o conteúdo 

substituido automaticamente. 
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Inserir linhas, colunas e células 
 

O Microsoft Excel permite inserir células. 

Para o fazer deverá aceder ao menu Inserir e assim 

escolher a opção desejada. 

 

 
 

Poderá ainda utilizar o menu rápido, botão do lado direito 

do rato, para assim poder aceder à acção pretendida. 
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Excluir linhas, colunas e células 
 

Para excluir uma célula terá de aceder ao menu Editar > 

Eliminar ou poderá aceder rapidamente através do botão 

do lado direito do rato. 

 

 
Opção 1 

 

 
Opção 2 
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Inserir Data e Hora 
 

O Microsoft Excel tem como unidade básica de tempo o 

dia. Cada dia é representado por um valor numérico, de 

data sequencial, que varia de 1a 65380. 

A data base representada pelo valor 1, é Sábado, 1 de 

janeiro de 1900 enquanto que o valor máximo, 65380 

representa o dia 31 de Dezembro de 2078. 

A hora do dia é um valor decimal que representa parte 

de um dia entre o seu inicio(meia noite) e a hora especifica.  

Para introduzir datas e horas basta clicar na célula e 

digitar a data e a hora no formato desejado. 

Pode introduzir rapidamente a data utilizando o comando 

CTRL+; , sendo a data introduzida com o formato 

dd/mm/aaaa. 

 

 
 

Para introduzir a hora utilize o atalho SHIFT+CTRL+:, sendo 

esta introduzida com o formato hh:mm. 
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 Operações 
 

As fórmulas do Microsoft Excel seguem uma sintaxe 

especifica que incluem um sinal de igual (=) seguido dos 

elementos a serem calculados. 

Por definição o excel calcula uma fórmula da esquerda 

para a direita. 

Fómula é uma sequência de dados contidos numa célula 

que geram resultados a partir de dados contidos em células 

diferentes do livro em utilização. 

Os simbolos mais utilizados frequentemente nas funções 

são: 

 

MATEMÁTICOS LÓGICOS 
Símbolo Significado Símbolo Significado 

^ Exponenciação = Igual 

- Subtração < Menor que 

+ Adicção > Maior que 

* Multiplicação < = Menor ou igual a  

/ Divisão > = Maior ou igual a  

 < > Diferente 

 

Para efectuar as operações deverá seleccionar a célula 

onde pretende colocar o resultado e colocar o sinal de igual 

(=)… 
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… depois deverá seleccionar uma das células a operar… 

 
 

… colocar o simbolo da operação que pretende… 

 
 

 e assim seleccionar os restantes dados. 

 
 

O primeiro dado, a ser seleccionado, sempre que estiver 

na célula do resultado, irá assumir uma cercadura azul á 

volta da célula, enquanto que os restantes dados teram uma 

cercadura em verde. 
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Copiar, Cortar e Colar células 
 

O Microsoft Excel permite, tal como os outros programas 

do Microsoft Office Mover ou duplicar conteúdos. 

Para aceder ao comando copiar deverá aceder ao 

menu Editar > Copiar ou utilize o comando rápido CTRL+C. 

 
Para cortar aceda ao menu Editar > Cortar ou utilize o 

atalho CTRL+X. 

 
Após ter efectuado alguma destas operações deverá 

aceder ao comando Colar. Para o activar poderá utilizar o 

comando CTRL+V ou simplesmente aceder ao menu Editar > 

Colar. 
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AutoPreenchimento 
 

O Excel possui um recurso para quem necessita digitar 

uma sequência de células cujo comando é sequencial, que 

se designa por AutoPreenchimento. 

Para utilizar este recurso, deverá aceder ao canto inferior 

direito da célula (onde está situado um quadrado negro). 

 

 
 

 

O autopreenchimento permite ao utilizador digitar o inicio 

de uma série contínua e o Excel continuará essa série. 

 

 

Campo que permite o arrasto 
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Compreender Erros 

 

O Excel informa o utilizador de diversos erros que as 

células podem conter. 

 

Erro Designação 

##### 
A coluna não é larga o suficiente para exibir 

o conteúdo. 

#REF 

Uma referência da célula não é valida. As 

Células podem ter sido excluídas ou 

sobrepostas. 

#NOME? 
O nome da função foi digitado 

incorrectamente. 

#DIV/0! A célula está a ser dividida por zero 

#VALOR! 
Foi intruduzida uma fórmula matemática, mas 

um dos valores é considerado texto. 

#N/D 
A informação para o cálculo pretendido não 

está disponível. 

#NÚM! 
A função em utilização não encontrou 

resultado nenhum 

#NULO! 
Utilização de um operador de intervalos ou 

de uma referência de célula incorrectos. 
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Inserir Folhas de Cálculo 

 

Normalmente quando se inicia o Excel, o programa 

fornece 3 folhas de cálculo, sendo possivel a inserção de 

novas áreas de trabalho. 

 

 
 

Para inserir uma folha de cálculo deverá aceder ao menu 

Inserir > Folha de Cálculo… 

 

 
 

… ou então clicar com o botão do lado direito do rato, 

sobre qualquer folhas do livro e escolher a opção Inserir. 
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Eliminar Folhas de Cálculo 

 

O Microsoft Excel, permite ao utilizador eliminar folhas de 

cálculo que não são necessárias, com vista a um menor 

tamanho do finheiro xls. 

 

Para eliminar uma folha de cálculo poderá aceder ao 

menu Editar > Eliminar Folha… 

 

 
… poderá ainda com o botão do lado direito do rato 

clicar ir sobre a folha que pretende eliminar e escolher a 

opção Eliminar. 
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Copiar Folhas de Cálculo 

 

O Microsoft Excel permite copiar folhas de cálculo 

completas (com as células preenchidas/fórmulas incluídas). 

Para fazer a determinada acção deverá aceder ao menu 

Editar > Mover ou copiar folha… 

 
Após esta operação surgirá uma caixa de diálogo onde 

deverá escolher a opçãp pretendida… 
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Também poderá efectuar este comando, clicando com o 

botão do lado direito sobre a folha activa e escolher a 

opção Mover ou copiar. 

 

 
 

Surgirá, então, uma caixa de diálogo onde deverá 

escolher a opção pretendida. 
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Renomear Folhas de Cálculo 

 

No Microsoft Excel, um livro pode conter até 225 folhas de 

cálculo, sendo assim fundamental nomeá-las. 

Para ser mais facil para o utilizador trabalhar com diversas 

folhas do cálculo, a aplicação fornece a possibilidade de as 

folhas de cálculo, possuirem uma designação. 

Para efectuar o comando poderá aceder ao menu 

Formatar > Folha de cálculo > Mudar o nome … 

 
 

Também poderá clicar duas vezes no campo onde se 

encontra o nome da folha, ficando este seleccionado e 

colocar o que pretende. 

 

 

 
 

 

Campo nome 
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Mover Folhas de Cálculo 

 

 

O Microsoft Excel permite alterar as ordens das folhas de 

cálculo, de modo a facilitar a sua utilização por parte do 

utilizador. 

 

È possivel mover uma folha de cálculo, clicando com o 

botão do lado esquerdo do rato e arrastar para o destino 

pretendido. 

 

 

 

 
 

Indicador de movimentação 
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Formatação de dados 

 

Para o utilizador realizar formatações numa folha de 

cálculo, deve seleccionar as células que pretende formatar 

e aceder ao menu Formatar > Células… 

 

 
 

… ou clicar com o botão do lado direito do rato e 

escolher a opção Formatar células. 
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Após essa acção surgirá a seguinte caixa de diálogo, que 

é composta por 6 separadores (Número, Alinhamento, tipo de 

Letra, Limite, Padrões e Protecção). 

 

 
 

Número 

Permite definir o estilo de números que o utilizador deseja 

aplicar. 

Neste separador também é possivel definir a quantidade 

de casas decimais que pretendemos apresentar na folha de 

cálculo. 

 

Alinhamento 

Permite ao utilizador definir o alinhamento dos dados 

presentes nas células ou a sua orientação. 
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Tipo de Letra 

Neste separador, o utilizador poderá definir qual o tipo de 

letra, tamanho e cor que pretende aplicar ao conteúdo das 

células seleccionadas. 
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Limite 

Permite colocar/alterar os limites da célula ou da 

selecção presente. 

 
 

Padrões 
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Permite aplicar uma cor ou um padrão á célula/selecção 

activa. 

 
 

 

Protecção 

Permite aplicar protecção as células que o utilizador se 

encontra a alterar. 
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Formatar Linhas 

 

O Microsoft Excel permite ao utilizador configurar as linhas 

de acordo com as suas preferências. 

Para alterar a sua altura deve aceder ao menu Formatar > 

Linha > Altura… 

 

 
 

… assim surgirá a seguinte caixa, onde poderá colocar o 

valor pretendido. 

 

 
 

Se pretender que a linha se ajuste automaticamente ao 

conteúdo (em altura) deverá escolher a opção Ajustar 

automático. 
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Formatar Colunas 

 

O Excel potencializa a opção de o utilizador configurar as 

colunas como pretender. 

Para alterar a sua altura, acedendo ao menu Formatar > 

Coluna > Largura… 

 

 
 

… assim surgirá a seguinte caixa, onde poderá colocar o 

valor pretendido. 

 

 
 

Se pretender que a linha se ajuste automaticamente ao 

conteúdo (em altura) deverá escolher a opção Ajustar 

automático. 
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Ajuste Automático 
 

O Excel permite o auto-ajuste das linhas e das colunas 

com o o bjectivo de se ajustarem ao seu conteúdo. 

 

Para o utilizador alterar a altura de uma linha ou a largura 

de uma coluna, deve ir até ao intervalo das linhas/colunas a 

ajustar e clicar duas vezes com o botão do lado esquerdo 

do rato. 

 

O cursor do rato assumirá uma nova forma. 

 

 
Ajuste automático a colunas 

 

 

 
Ajuste automático a linhas 
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Formatação Automática 
 

A formatação automática das folhas de cálculo no 

Microsoft Excel possibilita agilizar e generalizar a formatação 

das tabelas. 

Para poder aceder a essa funcionalidade deve aceder 

ao menu Formatar > Formatação automática… 

 

 
 

… assim surgirá a seguinte caixa de Formatação 

Automática … 
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Existem vários formatos pré-definidos que auxiliam na 

escolha da melhor apresentação possível. 

 

Para colocar uma Formatação Automática seleccione os 

dados a que pretende aplicar e aceda ao respectivo menu. 

Escolha o formato que mais se adequar ao desejado e clike 

em OK. 
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Configurar Página 
 

A configuração da folha de cálculo é muito importante, 

visto que a sua impressão será o resultado final. 

Para configurar a página deverá aceder ao menu 

Ficheiro > Configurar página… 

 

 
 

Será apresentada a seguinte caixa: 
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Esta caixa é composta por quatro (4) separadores (Página, 

Margens, Cabeçalho/Rodapé e Folha). 

 

Página 

Permite alterar a orientação da página tal como o ajuste 

dos dados à folha. 

 

 

 

Margens 

Permite configurar as margens da folha activa tal como a 

posição da tabela. 

 
 

Cabeçalho/Rodapé 

Permite a introdução de cabeçalho e rodapé na folha de 

cálculo. 
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Folha 

Permite activar diversas opções na impressão, tal como as 

linhas de grelha ou a apresentação da impressão 

(rascunho, normal ou óptima). 
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Visualização da Impressão 
 

Este é um dos procedimentos mais importantes desta 

aplicação. 

Como o Microsoft Excel não mostra as quebras de página 

(divisão entre páginas) o utilizador tem de realizar a pré-

visualização do documento. 

Para aceder a este comando deverá aceder ao menu 

Ficheiro > Pré-visualizar … 

 

 
 

… ou poderá utilizar o boão existente na barra de 

ferramentas padrão –  . 

 

 



   

Microsoft Excel 2003 - 44 - 
 

 

O ecrã assumirá o seguinte aspecto com vista a ser facil a 

sua interpretação por parte do utilizador. 
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Impressão 
 

A impressão nesta aplicação é muito semelhante a todas 

as outras do Microsoft Office. 

Para a poder utilizar deve aceder ao menu Ficheiro > 

Imprimir ou poderá utilizar o comando rápido CTRL+P,  

 

 
 

…surgirá então a seguinte caixa: 
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A caixa de diálogo de impressão apresenta as seguintes 

opções: 

 

Intervalo de Impressão - permite seleccionar quantas e 

quais as páginas a imprimir; 

 

Cópias – quantidade de impressão de cada página; 

 

Propriedades – permite definir as propriedades da 

impressora em relação á impressão; 
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Funções 
 

Funções são comandos compactos e rápidos para se 

executar fórmulas. 

As funções são agrupadas em categorias, com vista á 

facilitação da tarefa do utilizador. 

Existem diversas funções, sendo as principais categorias as 

seguintes: 

 

Tipo de Função Descrição 

Financeira 

Possibilitam o calculo de juros, rendimento 

das aplicações, depreacção de activos, 

etc… 

Matemática e 

Trigonométrica 

Permitem calcular a raiz quadrada, factorial, 

seno, tangente, etc… 

Estatística 

Permitem calcular a média de valores, 

valores máximos e minimos de uma tabela, 

desvio padrão, etc… 

Lógica 

Permitem comparar células e apresentar 

valores que não podem ser apresentados 

através de fórmulas tradicionais. 
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Utilizar Funções 
 

Com vista á facilitação de funções, o utilizador pode 

aceder ao assistente de função que o auxiliará na escolha e 

na montagem da função desejada. 

Para inserir um função na folha de cálculo poderá utilizar 

o menu rápido no botão Soma Automática… 

 

 
 

… ou aceder ao menu Inserir > Função 

 

 
 

Ao aceder surge a seguinte caixa de diálogo, onde o 

utilizador deverá escolher a função que pretende utilizar 

com vista á facilitação do seu trabalho. 

Botão Soma 
Automática 

Menu Rápido 
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Soma Automática 

Permite somar todos os valores existentes numa linha ou 

numa coluna. 

Para utilizar este comando, o utilizador, deverá 

seleccionar a célula onde deseja o resultado e clicar em 

cima do botão Soma Automática ( ), presente na barra de 

ferramentas padrão. 

Surgirá então uma selecção intermitente dos dados a 

somar. 

 
 

Então para finalizar este comando deverá primir a tecla 

ENTER.  
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Média 

Para calcular a média deverá seleccionar a célula onde 

pretende o resultado e aceder a Inserir > Funções. 

 

 
 

Na janela de diálogo deverá escolher a opção Média … 

 

 
 

E clicar no botão Ok. 

 

Surgirá de imediato uma janela onde o utilizador deverá 

indicar qual a selecção de células,  que pretende calcular a 

média. 
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Após o intervalo de células estiver seleccionado, o 

utilizador deve clicar em Ok. 

 

Máximo 

Esta função retorna o maior número presente na tabela 

ou intervalo de células seleccionada. 

 

Minimo 

Esta função indica o menor número presente na tabela 

ou intervalo de células seleccionada. 
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Criar Gráficos 
 

Um gráfico é uma imagem que permite a comparação 

de dados existentes numa tabela. 

Para ser possivel a criação de um gráfico, o utilizador, 

deverá ter sempre uma tabela com dados. 

Para criar um gráfico, deverá seleccionar os dados que o 

gráfico deverá conter e aceder ao menu Inserir > Gráfico … 

 
… ou clicar no icone presente na barra de ferramentas 

( ). 

Ao aceder a este comando surgirá a seguinte caixa de 

diálogo: 
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Nesta caixa deverá escolher o tipo de gráfico a utilizar, tal 

como a sua apresentação. 

Clique no botão Seguinte e surgirá a seguinte caixa … 

 
Nesta janela deverá escolher que série pretende aplica 

no campo X (linhas) e Y(colunas). 

Após escolher o seu intervalo de dados clique novamente 

em Seguinte … 
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Neste passo do assistente de criação, o utilizador poderá 

personalizar o seu gráfico em relação a títulos e/ou outros 

campos. 

Após a sua configuração estiver concluida clique 

novamente em Seguinte … 

 
Neste passo poderá definir a localização final do gráfico, 

se numa folha de cálculo individual ou na actual, onde se 

encontram os dados. 

Clique em Concluir para o gráfico surgir na sua área de 

trabalho. 
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Ordenar dados 
 

O Microsoft excel permite a ordenação automatica dos 

dados contidos nas colunas. 

Para poder utilizar este comando deverá aceder ao menu 

Dados > Ordenar 

 

 
Surgirá então uma caixa de diálogo, onde permitirá ao 

utilizador definir a ordenação de dados. 

 
Clique em Ok para a acção ser aceite. 
 

Atenção 

Deve seleccionar todos os dados relacionados e não 

apenas a coluna que pretende ordenar. 
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Filtros 

 
O Microsoft Excel permite ao utilizador filtrar dados de 

forma a potencializar uma rapida e melhor visualização. 

Para utilizar este comando deve aceder ao menu Dados 

> Filtro > Filtro automático … 

 

 
 

Quando o Excel filtra linhas, a folha de cálculo é 

colocada no modo filtro.  

 

 
 

No modo de filtro, é possivel editar, formatar, criar gráficos 

e imprimir uma parte da lista, sem reorganizá-la ou movê-la. 
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Nas setas que surgem em cada célula que contêem o 

título da coluna, o utilizador deve especificar o valor a ser 

procurado. 

 

 
 

O filtro automático torna muito mais rápido a procura de 

dados numa folha de cálculo, principalmente se esta conter 

uma grande quantidade de dados inseridos. 

 

 

 
 

 


