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1. Conceitos gerais de folhas de cálculo 
 

1.1 Layout da folha de cálculo 

Uma folha de cálculo (sheet) é uma matriz bidimensional com 256 colunas e 65 536 linhas. O 
cruzamento de cada linha e coluna é designado por célula ou elemento da matriz, que 
adquirem o nome da coluna e da linha.  

Figura I – A folha de cálculo 

Folhas: Para dar ou mudar de
nome – duplo click no nome e
escrever novo nome

Célula
apontada

Barras de rolamento

Conteúdo da célula C5
Zona de edição.

  
Na figura I, a célula  apontada é reconhecida por C5. 
 
Um dos primeiros aspectos que deverá dominar é o processo de abrir, guardar e fechar 
ficheiros ou livros (Book). Estas tarefas estão disponíveis a partir do comando Ficheiro (File), 
cujas principais opções podem ser resumidas da seguinte forma: 
 

Ficheiro 
File 

Descrição Observações 

Novo 
(New) 

Cria um novo ficheiro Para ver os ficheiros que estão abertos, 
click no comando Windows (Janela) 

Abrir 
(Open) 

Abre um ficheiro existente O comando File apresenta os últimos 5 
ficheiros que foram utilizados. (configurável) 

Fechar 
(Close) 

Fecha o ficheiro activo (o que está a 
visualizar) 

 

Guardar 
(Save) 

Guarda o ficheiro activo, mantendo o 
nome, a drive (a:, c:) e a pasta. 

 

Guardar como 
(Save as) 

Permite dar um novo nome e indicar a 
drive e pasta onde deve ser guardado 

Na atribuição de nomes evite os seguintes 
caracteres: .  /  :  \  *  ?  >  e o espaço em 
branco 

Saír 
(Exit) 

Saír do Excel  
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Exemplo 1:  
a) Digite tecla de função F5  
b) Escreva Z100 e faça OK 

Exemplo 2: 
a) Posicione-se na célula F5 
b) Execute a seguinte sequência de 

comandos: 
Inserir – Nome – Definir 
Digite o nome IVA 
Ok 
Posicione-se na célula A1 
Carregue na tecla  F5 – escolha IVA - 
OK 

1.2 Movimentos de cursor 
 
Como mostra a figura I, a parte visível da folha é bastante pequena, por isso torna-se 
necessário conhecer formas rápidas de visualizar as zonas ocultas. Para além dos movimentos 
com o rato, apontado a célula ou bloco desejado e fazendo deslocar as barras de rolamento, o 
teclado continua a ser bastante utilizado: 
 
Movimentos por teclado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) As teclas direccionais permitem o movimento célula a célula; 

2) As teclas Pg Up e Pg Down representam uma página para cima e para baixo 
respectivamente: 
O movimento de páginas para a esquerda e direita é conseguida premindo 
simultaneamente as teclas de Alt Pg Up e Alt Pg Down. 

3) A tecla End, seguida (não em simultâneo) de uma seta direccional permite-nos ir para o 
respectivo limite da folha ou para o inicio ou fim do próximo bloco de dados. 

Tecla de função F5 
 
Os movimentos anteriores são movimentos relativos, 
dado que o movimento é feito a partir da célula 
apontada. 
Considere que pretende posicionar-se na célula Z100. A 
tecla de função F5 evitará muitos movimentos relativos, 
como se pretende demonstrar com o Exemplo 1. 
 
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 F5 torna-se bastante útil quando utilizada com 
nomes de células atribuídos pelo utilizador. O exemplo 
2 guia o utilizador na atribuição de nomes a células. 
 
Após executar o exemplo, verifique que a célula F5 
passou a chamar-se IVA (mantendo o nome F5). 
Se chamar a tecla F5  irá verificar que a palavra IVA 
surge na lista, bastando seleccionar esse nome e fazer 
OK. Desta forma uma folha pode ter vários nomes, e o 
utilizador, sem os memorizar, pode facilmente deslocar-
se rapidamente para um deles. 
A utilização de nomes de células irá também tornar-se muito útil nas fórmulas matemáticas, 
aproximando estas da linguagem natural, como veremos adiante. 

Ctrl  Home  , Digitando simultaneamente as tecla CTRL  e Home , posiciona-se rapidamente na 
origem, ou seja na célula A1. 

 
   

 

Page Up 
 
 
Alt Pg Up                           Alt Pg Down     
 
 

Page Down 

End  
 
 
 
 
End           End  
 
 
 
 
 

End
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Exemplo 3: 
a) Introduza os valores das células B2 

até B4 
b) Seleccione as células B2:B4 
b) Execute a seguinte sequência de 

comandos: 
Editar – substituir 
Em localizar escreva: . 
Em substituir por escreva: , 
Botão Substituir todos 

 

1.3 Conteúdos das células 
Uma célula pode conter dados numéricos ou alfanuméricos. As células que contêm dados 
numéricos estão alinhadas à direita enquanto que as outras apresentam-se alinhadas à 
esquerda. 

 
 A B C D E 
1      
2  12.5    
3  8.5 12,5   
4  4.2    
5      

 
No quadro anterior, o conteúdo da célula B2 é assumido como texto, porque o separador 
decimal foi configurado (Painel de controlo -> configurações regionais -> número) como sendo a 
vírgula, Na célula C3 foi introduzido o mesmo número com vírgula como separador. Este 
apresenta-se alinhada à direita, foi reconhecido como um valor numérico. 
 
Por essa razão não é muito aconselhável formatar células na fase de introdução de dados, 
pois poderemos perder esta preciosa informação. 
No entanto se inserir muitos dados errando o 
separador, não necessita de os reintroduzir. 
 
Para os transformar pode utilizar o comando Editar–
Substituir, seguindo os passos do exemplo 3. 
Note que no seu computador a situação pode ser ao 
contrário, pois como vimos podemos optar por um 
dos dois separadores, ou por qualquer outro. 
 
Vejamos quais os ingredientes que tornam os 
valores introduzidos como valores numéricos. 
 

Constantes: 
 

1. Valores reais ou inteiros (12) 
2. Datas (12-10-97) 
3. Percentagens (5%) 

 
Operadores aritméticos 
 

adição subtracção multiplicação divisão percentagem exponenciação

+ - * / % ^ 
 
Operadores de comparação (comparam dois valores ou expressões e produzem o valor 

lógico verdadeiro ou falso) 
 

igual maior menor Maior ou igual Menor ou igual diferente 

= > < >= <= <> 
 
Operadores de texto Operadores de referência 
 

concatenação  Intervalo união 

&  : ; 
 
A ordem de execução dos operadores segue as regras gerais da matemática:  
 

:  ; - (negação)  %  ^   * e /    + e -    & operadores de comparação 



INDEG/ISCTE 

©António Martins (V9-99)  5/23 

 
Exemplos: 
 

 A B C D E 
1   Data: 2-2-98  
2 Nome Vendas Tx 3%  
3 Ana 120   
4 Luisa 140   
5      

 
Fórmula Resultado Obs 

=b3*d2  3,6  
=b3+b4*d2  124,2 Primeiro é executada a multiplicação e depois a soma 
=(b3+b4)*d2  4.8 Os parêntesis alteram a ordem de execução 
=a3&b3  Ana120  
=b3+a2  #valor Mensagem de erro, a célula a2 contêm texto 

Nota: Todas as expressões matemáticas começam com o sinal de igual. 
 

 

1.4 Processo de cálculo 
 
Lógica base 
 Utilize o Excel para os cálculos matemáticos 
 Evitar constantes nas fórmulas 
 
 
Exemplo 4:  
 

Considere que o seu salário no ano de 1998 é de 100 000$00, e que em 1999 foi 
aumentado 5%. Qual é o ordenado que vai receber em 1999?. 
 

Resolução: 
• Em primeiro lugar devemos inserir na folha os dados do enunciado, ou seja 

100000$00 e 5%, devidamente identificados, como mostra o quadro seguinte. 
 

 
 A B C D E 
1     
2 Salário 1998 100000   
3 Aumento 5%   
4 Salário 1999    
5      

 
• Verifique que não foi inserido $00, pois isto tornava o “número” texto. Deverá ainda 

notar que não deveremos inserir 1.05 em vez de 5%. Neste caso estaríamos a fazer 
“contas de cabeça” – deixe isso para o Excel. 

• Depois dos dados inseridos vamos construir a fórmula que nos permite obter o novo 
salário, o que poderá ser feito na célula B4, que será: =b2+b2*b3    105000 

• Verifique que na fórmula já não se utilizam constantes (por exemplo 5%), mas sim as 
referências das células onde os respectivos valores foram introduzidos. 

• Se alterar as células b2 ou b3 para outros valores, irá verificar que o Excel calcula 
imediatamente a célula b4 sem ter necessidade de alterar a fórmula. 
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1.5 Referências relativas e absolutas 
 
Exemplo 5:  
 

Considere que vai cálcular os novos salários de 1999 para “muitos” empregados. 
Considere ainda que estes têm diferentes ordenados e diferentes taxas de aumento, 
como mostra o quadro seguinte. 
 
 A B C D E 
1     
2 Nomes 1998 Aumento 1999  
3 Ana 100 5%   
4 Zé 80 3%   
5 Pedro 120 3.4%   
6 Miguel 140 4%   
7      

 
Resolução: 
• Em primeiro lugar devemos procurar que os dados inseridos tenham uma estrutura 

lógica. As colunas devem ser devidamente identificadas, como se estivesse a utilizar 
uma folha quadriculada. 

• Apesar do nosso exemplo apenas referir 4 funcionários, considere sempre que tem 
muitos mais (milhares); 

• Apesar de poder ter milhares de casos, fixe apenas o primeiro caso. Se os dados 
estiverem estruturados, a resolução do primeiro caso servirá sempre para os 
restantes; 

• A solução para a Ana seria : =b3+b3*c3; 
• Para calcular os novos salários para as restantes pessoas, deve apontar a célula d3, 

levar o cursor para o canto inferior direito. Quando o cursor se transformar numa cruz, 
click no botão esquerdo do rato, arrasta até d6 e retira o dedo do botão do rato. Irá 
verificar que a fórmula foi copiada. 

• Observe, apontando as células que receberam a fórmula e olhando para zona de 
edição, que a fórmula que inseriu foi actualizada. Dito de outra forma, na célula d4 
inseriu as referências das duas células da esquerda. Quando copiou o Excel manteve 
a posição relativa das células. A esta característica chamamos referências relativas 
(actualizadas com a cópia, para manter a sua oposição relativa). 

 
Exemplo 6:  
 

Considere que vai efectuar o cálculo dos novos salários de 1999 para os mesmos 
empregados, mas agora com uma taxa de aumento igual para todas. 

 
Para evitar e reintrodução dos dados, vamos efectuar os seguintes passos, para criar uma 
nova disposição para os dados: 
 
1. Mover conteúdos de células 

• Seleccione C3. De seguida aproxime-se novamente de C3 e quando o cursor se 
transformar numa seta, click no botão esquerdo do rato e sem largar arraste até C1. 

• Mova 1999 (D2) para C2, confirmando (ok) 
2. Eliminar Dados 

• Seleccione as células C4 até C6 (intervalo C4:C6) e digite na tecla Del. 
• Apague os dados do intervalo D3:D6 
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O aspecto final da folha, deverá ser idêntico ao do quadro seguinte. 
 

 A B C D E 
1   5%  
2 Nomes 1998 1999  
3 Ana 100   
4 Ze 80   
5 Pedro 120   
6 Miguel 140   
7      

 
 

• A solução para a Ana seria : =b3+b3*c1; 
• Se efectuar a cópia para os restantes empregados, irá verificar que os valores obtidos 

são estranhos (estão errados). Verifique as fórmulas copiadas são as seguintes: 
C4=b4+b4*c2 
C5=b5+b5*c3 
C6=b6+b6*c4 

• Verifique que o erro reside no facto da célula c1 ter sido actualizada, passando a c2, 
c3 e c4. Nesta situação a actualização de células não nos interessa. Pretendemos que 
esta se mantenha fixa. Repare ainda que a referência da coluna está correcta (C), o 
que está errado é a referência da linha. 

• Esta situação resolve-se colocando o caracter $ antes da referência da linha, 
tornando-a assim absoluta. 

• Altere a fórmula que escreveu em C3 para: =b3+b3*c$1, torne a efectuar a cópia e tire 
conclusões. 

 
As referências das células podem assim ser escritas da seguinte forma: 

 
C1 Referência relativa (linha e coluna) 
C$1 Referência mista (absoluta em linha e relativa em coluna) 
$C1 Referência mista (absoluta em coluna e relativa em linha) 
$C$1 Referência absoluta (linha e coluna) 

 
Conclusões: 
 
• As referência relativas são actualizadas com a cópia (para manter a sua posição 

relativa); 
• As referência absolutas não são actualizadas com a cópia; 
• Quando se copia na vertical a posição relativa da coluna mantêm-se e a posição 

relativa da linha altera-se; 
• Quando se copia na horizontal a posição relativa da linha mantêm-se enquanto que 

a posição relativa da coluna é alterada; 
 
 
Notas: A solução do exercício anterior oferece ainda duas alternativa: 

a) Poderia ter dado à célula c1 um nome, por exemplo taxa e desta forma 
poderia escrever a  fórmula em c3 da seguinte forma: =b3+b3*taxa 

b) Através da formula matriz, executando os seguintes passos: 
1. Seleccionar o intervalo que vai conter a fórmula (C3:C6); 
2. Inserir a seguinte fórmula (utilizando teclado ou rato): =B3:B6+B3:B6*C1  
3. Digitar simultaneamente as teclas SHIFT+CTRL+ENTER 
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1.6 Listas e séries numéricas 
 
As listas personalizadas permitem ao utilizador a inserção rápida de séries alfanuméricas, 
como mostra a figura seguinte. 

 
Para ter acesso a esta janela, deverá proceder da seguinte forma: 
 

• No menu Ferramentas, faça clique sobre Opções e, em seguida, faça clique sobre o 
separador Listas personalizadas. 

• Na caixa Listas personalizadas, seleccione a lista desejada. 
• Para editar a lista, faça as alterações que deseja na caixa Entradas da lista e, em 

seguida, faça clique sobre Adicionar. 
• Para eliminar a lista, faça clique sobre Eliminar. 

 
Para utilizar as listas, basta escrever numa célula um dos seus elementos e copiar essa célula 
(arrastando). 
O Excel oferece ainda a possibilidade de incrementar valores numéricos em palavras. Na folha 
seguinte, inserimos as valores desde B2 até E2. O resultado da copia de cada uma das células 
é visualizadas no intervalo B3:E6. 
 
 A B C D E F G 

1    
2  P1 Proj 1 1 v 1v  1997 
3  P2 Proj 2 2 v 1v 1998 
4  P3 Proj 3 3 v 1v 1999 
5  P4 Proj 4 4 v 1v 2000 
6  P5 Proj 5 5 v 1v 2001 
7    

 
O desenvolvimento de séries numéricas é um processo mais simples, como o próximo 
procura demonstrar. 
 
Exemplo 7 
 
Pretende-se inserir a partir da célula A1 até A10 uma série numérica de 1 a 10. 
Passos: 
 

1. Na célula A1 digite 1 (primeiro valor da série ou valor inicial); 
2. Na célula A2 digite 2 (segundo elemento da série – a partir do qual o Excel calcula o 

incremento da série) 
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3. Seleccione A1:A2 e copie até à célula A10. 
 
Notas: 

• se pretender uma série com os números ímpares digitava em A1 1 e em A2 3. 
• o Excel tem um comando que permite a geração de séries (Editar-Preencher-

Séries). 
 
 
 
 
 
 

Exercício 1  
 

Considerando o quadro de vendas seguinte e que o preço unitário do produto X é de 
23$00, calcule os valores em falta. 

 
 A B C D E F 

1 Vendas  
2 Meses Quantidades Valores Valores 

Acumulados 
 

3 Jan 125  
4 Fev 130  
5 Mar 145  
6 Abr 120  
7 Totais   

 
 
 

Exercício 2 
 
Considerando que as vendas evoluem a uma taxa de 5% ao ano e os custos a 6% ao ano, 
preencha o resto do quadro. 

 
 A B C D E F G 

1 Quadro de vendas   
2  1997 1998 1999 2000 2001 Total 
3 Vendas 100   
4 Custo  90   
5 Margem Bruta   
6 Margem acumulada   
7    
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1.7 Formatação de células 
 
Se consultar o Help do Excel, irá verificar que os tópicos associados a este tema ultrapassam 
largamente a centena. A barra de ferramentas formatar, contêm os formatos mais utilizados, 
nomeadamente a formatação de células, limites e cores, pelo que se aconselha a ter esta barra 
permanentemente activa. 
 

 
 
 
Todos os formatos existentes, encontram-se reunidos 
no comando Formatar (Format). Podemos formatar 
células, linhas, colunas, bem como formatações 
automáticas, condicionadas e criar estilos. 
 
 
A figura ao lado, exemplifica as 
hipóteses existentes relativas à 
formatação de linhas (que deverão ser 
previamente seleccionadas), tais como: 
ajustar a altura, ocultar ou tornar 
visíveis linhas que estejam ocultas. 
 
 
 
A figura de baixo mostra a janela que 
suporta a formatação de células, sendo 
visível as hipóteses associadas à formatação de células numéricas, através das diferentes 
categorias de formatos existentes. 
Uma das categorias disponíveis é a personalizado, que permite ao utilizador a criação de 
novos formatos. 

 
 

Barra de ferramentas de formatação 
Para se activar/desactivar 

Ver -> barra de ferramentas 
(View->Toolbars) 
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2. Introdução às funções 
 

2.1 Funções matemáticas e estatísticas 
 
O Excel disponibiliza um vasto conjunto de funções, agrupadas por categorias, que aumentam 
substancialmente as suas capacidades de 
cálculo. 
Para ter uma visão geral sobre as funções 
existentes, poderá digitar a seguinte 
sequência de comandos : Inserir –> função 
(insert - function). O resultado é a janela que 
mostramos designada por Colar função. 
 
Considerando o grande número de funções 
existentes, iremos apenas exemplificar as 
mais utilizadas e pertencentes às categorias 
de matemáticas e estatísticas. Considere o 
exemplo 9. 
 
Exemplo 9 
 
 A B C D E F G 

1     
2 Classe Produtos P. Unitário Quantidades Total   
3 A Caixa 5,600 12    
4 B Teclado 1,200 25    
5 A Rato 900 8    
6        

1. Preencha a coluna do total    (E3= C3*D3) e copie a fórmula. 

2. Calcular a soma dos produtos em armazém (Valor) -> E6 =soma(E3:E5) 

ou, sem necessidade de utilizar a coluna auxiliar E : G1=somarproduto(C3:C5;D3:D5) 
 
Nota: A função somarproduto() exige obrigatoriamente dois argumentos. Os dois intervalos, cujos 
elementos vão ser multiplicados um a um, respectivamente. 

3. Calcular a média dos produtos em armazém (sobre as quantidades) E7 = média(D3:D5) 
Nota: Na função média não é indiferente uma célula  ter o valor zero ou estar vazia. Se tiver zero entra para 

a média se a célula estiver vazia já não entra. 

4. Qual o maior preço unitário (G2 =maximo(C3:C5) 

5. Qual o menor preço unitário (G3 =minimo(C3:C5) 
 
Notas : A forma como se escrevem as funções é muito semelhante. Vejamos a sintaxe geral: 
 

Nome da função(argumento 1; argumento 2; ...; argumento n) 
 

Podem existir funções que não têm argumentos, mas obrigatoriamente a função tem 
que ser finalizada com parêntesis curvos: Ex. =Pi(); 
 
Se tiver necessidade de somar células não contíguas, poderá estabelecer vários 
intervalos; =minimo(C3:C5;D20) ou =soma(D3:D5;F5:F16;K8) 

: significa até; 
; pode ler-se como e. (Ex. calcula o menor no intervalo de C3 até C5 e célula D20) 

O número de argumentos difere de função para função. O Help do Excel, ajuda o 
utilizador a saber o número e tipo de argumentos que cada função exige. 



INDEG/ISCTE 

©António Martins (V9-99)  12/23 

 
Exemplo 10 
 
Considere a seguinte folha de cálculo 
 

 A B C D E F 
1       

2   1998 1999 2000 Média 

3  Vendas 1252 3540 4558 3116.667

4   
5   

 
1. Calcule a média das vendas (F2 = média(C3:E3)   3116.667 

2. Considere que pretende obter a média mas arredondado com uma casa decimal: 

F3=arred(média(C3:E3);1)  3116.7 
• Em que o 1º Argumento é o valor a arredondar 

• 2º Argumento é a posição do arredondamento (Número positivo => casas decimais, número 
negativo => posição na parte inteira) 

3. Considere que pretende obter a média mas arredondado sempre para baixo com zero casa 
decimais:  F3=arred.para.baixo(média(C3:E3);0)  3116 

4. Considere que pretende obter a média mas arredondado sempre para cima com zero casa 
decimais:  F3=arred.para.cima(média(C3:E3);0)  3117 

5. Considere que pretende obter a parte inteira da média: F3=int(média(C3:E3))  3116 

6. Pretende contar quantas células têm valores numéricos no intervalo de B2:F3? 
=contar(B2:F3)  7 

7. Pretende contar quantas células têm valores numéricos ou alfanuméricos no intervalo de 
B2:F3? 

=contar.val(B2:F3)  9 
8. Pretende contar quantas células estão vazias no intervalo de B2:F3? 

=contar.vazio(B2:F3)  1 
 
 
Exercício 3 
 
a) Procure, consultando o Help, identificar as funções referidas até agora, em 

termos de categorias (estatísticas ou matemáticas), sintaxe e exemplos que 
o Excel disponibiliza para cada uma delas. 

b) Procure estudar, com o auxílio do Help (inserir - Função) as seguintes funções: 
Ln(); Log(); log10(), par(); impar(); desvpad(); var() e resto(), maior(); 
menor(). 
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2.2 Funções lógicas 
A função lógica se() permite decidir a execução de acções alternativas, a partir do resultado do 
teste de uma ou mais condições. 
 
Exemplo 15 
 
Na célula A1 escreve um número, na célula A2 pretende a informação do número ser negativo 
ou positivo 
 
Esta situação implica que na mesma célula pode surgir uma de duas mensagem: "Positivo" ou 
"Negativo". A decisão depende do resultado do teste que for efectuado sobre a célula A1. 
 
Este é um problema que requer a utilização da função SE() cujos argumentos são os 
seguintes: 
 

=se(Condição; acção se verdade;acção se falso) 
 
Continuando com o exemplo: 
 

A2=se(A1>0; "Positivo";"Negativo") 
 
No início existem algumas dificuldades na resolução deste tipo de problemas. Vejamos uma 
possível abordagem que auxilia o utilizador na resolução destas situações, através da 
utilização de uma tabela auxiliar: 
 

1. Construa uma tabela auxiliar e preencha a coluna das acções ("Positivo" e "Negativo"); 
2. Como são necessários tantos se() quanto o número de acções menos uma, logo é 

apenas necessário um SE(); 
3. Escrever na coluna das condições, a condição que satisfaz a respectiva acção. No nosso 

exemplo a condição é: A1>0; 
4. Escrever a função no Excel: 

 
Condições Acções 

A1>0 "Positivo" 
 "Negativo" 

 
 

A2=se(A1>0; "Positivo";"Negativo") 
 

5. Se colocar um número positivo e depois um número negativo na célula A1, verificará que 
a mensagem vai mudando; 

6. Coloque zero na célula A1. Irá verificar que a mensagem não está correcta. Na análise 
não contemplámos o zero, que não é negativo nem positivo; 

7. Voltemos a analisar o nosso problema utilizando a tabela auxiliar. Verificamos que temos 
três acções possíveis, logo teremos que utilizar dois SE() (n.º acções -1); 
A condição que satisfaz a condição do número ser negativo é (A1< 0). 

 
Condições Acções 
A1>0 "Positivo" 
A1<0 "Negativo" 
 "zero" 

Reescrevendo a função obteríamos: 

A2=se(A1>0; "Positivo";se(A1<0;"Negativo";"Zero")) 
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Existem situações em que a decisão depende de mais do que uma condição. Nestas situações as condições 
deverão estar relacionadas por uma das seguintes funções lógicas: ou() ou e(). 
 
Exemplo 16 
 
Considere que pretende saber se o valor de uma célula está no intervalo entre 10 e 15 
inclusive. Se estiver a mensagem será “está”, caso contrário “não está”. 
 

1. Construa uma tabela auxiliar e preencha a coluna das acções ("Está" e "Não está"); 
2. Como são necessários tantos se() quanto o número de acções menos uma, logo é 

apenas necessário um SE(); 
3. Escrever na coluna das condições, as condições que satisfazem a respectiva acção. No 

nosso exemplo as condições são: A1>=10 e A1<=15 (ambas as condições têm que ser 
verdadeiras para que a mensagem “Está” seja escrita). Quanto temos mais que uma 
condição que satisfaça uma das acções, estas têm que ser unidas pela função e() ou 
ou(). 

 
 Condições Acções 

E() A1>=10 
A1<=15 

"Está" 

  "Não está" 
 

4.O resultado será a seguinte função: 
 

A2=se(e(A1>=10;A1<=15); "Está";"Não está")) 
 
Exemplo 17 
 
Pretende calcular o desconto a aplicar às vendas realizadas, sabendo que a empresa dá um 
desconto de 5% quer para vendas superiores a 250 quer para todos os produtos A. 
 

 A B C D 
1 Vendas Produto Desconto
2 200 A 
3 100 A 
4 500 B 
5   
6 Valor do desconto 5% 

 
1. Construção da tabela auxiliar: 
 

 Condições Acções 
ou() A2>250 

B2=”A” 
A2*B$6 

  0 

2. Em C2 escreveríamos a seguinte fórmula, (que podemos copiar as restantes): 
 

C2=se(ou(A2>250;B2=”A”);A2*B$6;0) 
 
 

Nota: Verifique que quando as acções são expressões ou valores, não estão entre 
aspas. Estas são utilizadas apenas com texto. 
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Exercício 4 
 
Considerando que os custos são distribuídos pelas projectos de acordo com as seguintes 
percentagens: Proj 1=20%, Proj 2=30% e Proj 3=50%. 
Distribua os valores pelos projectos e obtenhas os totais. 
 
 A B C D E F 

1   
2   Proj 1 Proj 2 Proj 3 Total 
3 Designação Valor     
4 Custo 1 250000  
5 Custo 2 100000  
6 Custo 3 30000  
7   
8 Totais:  
9   

 
 
Exercício 5 
 
Considere a seguinte pauta de alunos e respectivas notas, que deverá reproduzir: 
 

 A B C D E F 
1 Nome Notas  
2 Matemática Filosofia Informática Média Obs 

3 João 12.4 17.0 6.0  
4 Ana 11.0 14.0 12.0  
5 Paula 6.0 10.0 9.0  
6 Média   
7    

 
1. Calcule as médias por disciplina e por aluno sem casas decimais; 
2. Determine qual a nota máxima e mínima por disciplina; 
3. Na coluna de obs se o aluno tiver média inferior a 10 deverá surgir a mensagem "exame". 
 
Exercício 6 
 
1. Construa o quadro seguinte, onde consta o nome dos vendedores e respectivas vendas; 
2. Calcule a comissão dos vendedores (2% sobre as vendas + comissão fixa de 80,000$00); 
3. Na coluna Obs. escreva uma fórmula que escreva palavra "campeão" à frente do vendedor 

com maior volume de vendas. 
 

 A B C D E F 
1 Vendedores Vendas Comissão Obs.  
2 João 2,000   
3 Luis 200   
4 Ana 1,700   
5 Carlos 5,000   
6 Total  
7 Média  
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2.3 Funções condicionadas 
O Excel disponibiliza funções que procedem a cálculos obedecendo a um ou mais critérios 
imposto pelo utilizador. Entre elas, temos as funções soma.se() e contar.se(), que somam e 
contam em função de um determinado critério. 
 
Exemplo 11 
 
Considere a seguinte folha: 
 
 A B C D 

1 Produto Preço Tipo Quantidades 
2 Placa som 4,100 2 19
3 Caixa 6,200 1 129
4 Teclado 1,200 1 234
5 Rato 900 1 199
6 Disco rígido 25,000 2 126
7 FDD 3,500 2 45
8   
9   

 

 

1. Pretende saber quantos produtos existem do tipo 1 

 A8=CONTAR.SE(C2:C7;1)  

2. Pretende contar quanto preços são superiores a 5000 

 A9=CONTAR.SE(B2:B7;">5000") 
 

1º argumento - intervalo de controle, ou seja, as células que vão ser comparadas com o critério 
2º argumento – Critério (valor, condição ou expressão) 

 
 
3. Pretende somar as quantidades dos produtos do tipo 2 
   
 B8=SOMA.SE(C2:C7;2;D2:D7)  

4. Pretende somar as quantidades dos produtos cujo preço são inferiores e 5000 

 B8=SOMA.SE(B2:B7;"<5000";D2:D7) 
   

1º arg.: intervalo de controle, ou seja, as células que vão ser comparadas com o critério 
2º arg. - Critério (valor, condição ou expressão) 
3º arg. - Intervalo a somar  
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2.4 Funções data e hora 
Já verificamos que uma data é um valor numérico, logo deverá surgir alinhado à direita na 
célula onde foi introduzida. Se a data que inserir ficar alinhada à esquerda é porque errou na 
sequência, que pode variar (depende da configuração nas Windows): ano mês dia  -  dia mês 
ano  -  mês ano dia , etc. 
Na construção de quadros ou tabelas de dados, por exemplo, quando estão em causa idades 
de pessoas ou de equipamentos, a idade deverá ser calculada, a partir da data de hoje, para 
que a idade esteja sempre actualizada. 
Para inserir a data de hoje (data do computador) utilize a função hoje() ou agora(). No quadro 
seguinte exemplificamos a utilização das duas funções e verificamos que a função agora() 
para além de devolver a data devolve também a hora do sistema. No entanto se formatar a 
célula A3 para um formato data, esta mostrará apenas a data no formato que indicar. Se 
formatar a mesma célula para um formato hora, passará a visualizar apenas a hora no formato 
que indicou. 
 
 A B C D 

1     
2 16-03-1999  A2=hoje() 
3 16-03-1999 21:11  A3=agora() 
4   
5 1999  A5=ano(A2) 
6 3  A6=mês(A2)
7 16  A7=dia(A2) 
8   
9   

 
O Excel tem um conjunto de funções que permite extrair as componentes de uma data (dia, mês e o ano), 
e construir uma data a partir das suas componentes: 
 

 A B C D E F G 
1    
2   16-03-1999  
3    
4    
5 16 A5=DIA(C2) 3 C5=MÊS(C2) 1999 E5 =ANO(C2) 

6    
7    
8   16-03-1999 C8=DATA(E5;C5;A5)  
9    

 
 

 A B C 
1   
2 =hoje()  
3 12-9-82  
4 =data(ano(a2);mês(a3);dia(a3)) 
5 =dia.semana(A4) 

 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 12 
1. Introduza a data de hoje na célula A2; 

O exemplo considera que a data de hoje=16-3-99 
2. Introduza a sua data de nascimento em 

A3; 
3. Em A4 escreva uma fórmula que indique 

a data em que faz anos este ano. 
Resultado: 12-09-1999 

4. Na célula A5 escreva uma fórmula que 
indique em que dia da semana é que faz 
anos no ano corrente. 
Resultado: 1 (Domingo) 
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Com as datas podemos ainda realizar operações muito úteis no campo da gestão, como 
iremos demonstrar nos dois próximos exemplos. 
 

 A B C 
1   
2 =hoje()  
3 12-9-85  
4 =FRACÇÃOANO(A2;A3;1) 
5 =INT(FRACÇÃOANO(A2;A3;1)) 

 
 
 
Nota: Consulte o Help para ver o significado do argumento 1 na função fracçãoano() 
 
 

 A B C 
1   
2 Data Hoje: =hoje() 
3 Data factura 10-3-99 
4 Dias crédito 60 
5 Data pagamento =B3+B4 
6  =B2-B3 

 
 
 
 
 
Conclusões: 

• Se subtrair duas datas o resultado é o número de dias entre essas datas. 
• Se adicionar ou subtrair um número inteiro a uma data obtemos uma nova data. O Excel 

considera o “número inteiro” como sendo dias. 
 
 
 
 
 
Relativamente às funções hora, a lógica de funcionamento é idêntica às funções data. 
Podemos extrair as componentes de uma “hora” com as funções: hora(); minuto() e 
segundo(). Podemos criar uma “hora” com a função Tempo(horas;minutos;segundos), 
semelhante à função data(). 
 
O próximo exemplo mostra algumas das utilizações mais usuais deste tipo de números. 
 
Na célula B4 é calculada a diferença entre duas tempos. Na célula D5 obtemos a soma de um 
conjunto de tempos. 
 

 A B C D 
1   
2 Inicio 8:15 9:00
3 Fim 5:30 16:05
4 Tempo decorrido =B2-B3 22:00
5   Total: =soma(D2:D4)
6   

 
 

Exemplo 13 
1. Introduza a data de hoje na célula A2; 

O exemplo considera que a data de hoje=16-3-99 
2. Introduza a sua data de nascimento em A3; 
3. Em A4 escreva uma fórmula que indique a 

sua idade (em anos). 
Resultado:13.515068 

4. Aplicando a função int() em A5 
Resultado: 13 

Exemplo 14 
1. Introduza a data de hoje na célula B2; 

O exemplo considera que a data de hoje=16-3-99 
2. Introduza a data de emissão de uma factura 

na célula B3; 
3. Em B4 indique os dias de crédito da factura; 
4. Em B5 calcule a data em que a factura 

deverá ser paga? Resultado: 09-05-99 
5. Em B6 escreva uma fórmula que lhe permita 

obter o número de dias que passaram desde 
a emissão da factura até hoje? Resultado: 6 

Deverá ter que formatar 
a célula como número.

Formatar a célula no 
formato: 26:30:55 
(Formatar –célula – hora) 
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Exercício 7 
 
Considerando que nasceu na data que insere em A1, escreva uma fórmula que indique se “faz” 

ou “não faz” anos hoje?. 
 

 A B C 
1   
2   
3   
4   

 
 
Exercício 8 
 
Pretende-se saber o total de horas, minutos e segundos de trabalho de uma máquina. 
Sabendo-se que esta trabalha vários períodos ao longo do dia. 
Tendo em consideração o quadro seguinte, calcule o total de horas, minutos e segundos de 
trabalho da máquina KIO. 
 

 A B C D E F 
1 Laboração da máquina KIO   
2  Período horas Minutos Segundos  
3  1º 2 40 12  
4  2º 1 50 28  
5  3º 4 25 46  
6  Total  
7    

 
A resposta deverá ainda ser apresentada da seguinte forma (exemplo): 
 
 A máquina KIO trabalhou 8 horas, 37 minutos e 40 segundos 
 
Exercício 9 
 
Procure reproduzir o quadro seguinte. (a inserção do ano deverá ser feita a partir da data 
actual. 
 

 A B C D E F G H 
1 Ano:   
2   
3   Ano  Valor Idade Valor Abater 
4 Matricula marca Compra Sinistrado compra  Actual (sim/não) 

5 20-34-AA OPEL 1993  2,500    
6 12-12-FF RENAULT 1997 S 3,200    
7 10-10-AJ FIAT 1998  1,200    
8 11-11-AK FIAT 1995  3,600    
9 12-12-AU OPEL 1997 S 4,000    

1. Calcule a idade de cada uma das viaturas (coluna Idade) 
2. Calcule a coluna Valor Actual, sabendo que as viaturas sofrem anualmente uma 

desvalorização de 20% ao ano, relativamente ao valor de compra. 
3. Considere que as viaturas podem ser abatidas por dois motivos: se estão sinistradas ou o 

valor actual é igual a zero. Preencha a coluna Abater em função dos dois critérios 
anteriormente referidos, inscrevendo (através de formula) a palavra SIM, nas viaturas que 
devem ser abatidas. 
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2.5 Números aleatórios 
 
Os números aleatórios são muito utilizados em métodos de previsão, modelos matemáticos, 
etc. Iremos estudar os números aleatórios através de um exemplo pouco ambicioso e muito 
comum: o jogo do totoloto. 
 

A função aleatório() devolve um valor num intervalo de [0;1[ 

A1=aleatorio()  [0;1[ 

Como no caso do totoloto pretendemos obter 49 números diferentes: 

A2=Aleatório()*49  [0;49[ 

Como pretende obter números inteiros de 1 a 49: 

A3=int(aleatório()*49)+1  [1;50[ 
 
Se copiar a célula A3 6 vezes para baixo e 5 para a direita, obtêm 5 séries de números 
aleatórios cada uma delas com seis números (atenção que podem haver números repetidos. 
Esta situação só é evitada com a utilização de macros). 
 
Se digitar na tecla de função F9, os números serão recalculados. 
 
As ultimas versões do Excel já disponibilizam a função =aleatórioentre(), onde podemos 
definir o intervalo pretendido. Seguindo o nosso exemplo, seria suficiente a seguinte função: 
 

A3=aleatórioentre(1;49) 
 
 
Exercício 10 
 
Considere que nas células A1,A2 e A3 é gerado um número aleatório no intervalo de [1;3]  
 
  A B C 

1 1 2 2
2      
3  errou   

 
1. Escreva a fórmula que lhe permita gerar esses números 
 
2. Na célula B3 surge a mensagem acertou, se os três números forem iguais. Se forem 
diferentes escreva errou. Indique a fórmula. 
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4. Exercícios de Revisão 
 
Exercício 11 
 
Considere o seguinte quadro. 

 A B C D E F G 

1 Zonas Custos (Esc) Vendas (esc) Lucro 
Valor 

(Euros) % por zonas Obs. 
2 Norte 300 500 200 2.494 25% campeão 
3 Sul 900 850 -50 4.240 42% -50
4 Centro 500 600 100 2.993 29% lucro 
5 Ilhas 125 90 -35 0.449 4% -35
6 Total 1700 2040 340 10.177 100%   
7   -85  2        

 

1. Em E2 escreva uma fórmula (copiável para a coluna) que lhe permita obter o valor das 
vendas em Euros. Cada euro=200.482 escudos 

2. Em F2 escreva uma fórmula (copiável para a coluna) onde obtêm a % das vendas por zona 

3. Na célula G2 escreva uma fórmula que escreve positivo se lucro positivo,  na zona com 
maior lucro deve aparecer a palavra campeã. Se a zona deu prejuízo escreve o valor do 
prejuízo 

4. Escreva uma fórmula na célula B7, que permita obter o total dos prejuízos (utilize coluna D). 

5. Escreva uma fórmula na célula C7, que permita obter o número de zonas onde houve 
prejuízo (utilize coluna D). 

 
 
Exercício 12 
 
  A B C D E F G H 

1Distrito Unidades Valor % Acima   Preço Unit. 1.2
2Porto 140 168 26%*       
3Aveiro 20 24 4%      131
4Coimbra 75 90 14%    30-04-00 545
5Lisboa 230 276 42%*       
6Faro 80 96 15%    >100 2

 
1. Calcule a coluna valor usando o preço unitário indicado na célula H1 
 
3. Na célula H4 calcule o número total de unidades. 
 
3. Na célula H3 calcule a média arredondada (0 casas) da coluna valor  
 
4. Assinale com * as vendas com valor maior do que a média (indicada na célula H3) 
 
5. Na célula H6 calcule o número de distritos com vendas >100 
 
6. Calcule a coluna % usando o total da coluna Valor 
 
7. Calcule o dia da semana do ultimo dia da data indicada em G4. 
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Exercício 13 
 
 

Existem moedas de 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00 e 200$00. 
É dada a quantidade de cada uma destas moedas. É dado um valor X. 
Faça um modelo de cálculo que indique: 
a) O troco de X, i.e., um conjunto de moedas quer perfaçam o valor X (respeitando, é 

evidente, as quantidades existentes de cada moeda); 
b) Se é ou não possível fazer trocos (mensagem). 
 

Moedas troco 
Valor Q 1255

200 4
100 25

50 14
20 20
10 50

5 50
Mensagem: 
 

 
Exercício 14 
 

Considere que pretende controlar a facturação da sua empresa, utilizando uma folha de 
cálculo 
Os dados que terá que inserir respeitantes às facturas emitidas são os seguintes: N.º da 
factura, data, nome do cliente, valor, taxa de iva e dias de crédito e facturas pagas. 
Construa uma folha que lhe permita inserir os dados da factura e obter a seguinte 
informação: 

1. Valor sem iva, iva, valor com iva 
2. Numa coluna assinale com um X as facturas em atraso; 
3. Obtenha os valor da facturação: total, em dívida e pagas; 
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5. Lista das funções referidas 
 
B T Funções 

(Português) 
Funções 
(Inglês) 

Descrição 

1 DH Hoje() Today() Devolve a data de hoje(). Ex. Hoje(). 
1 DH Ano() Year() Devolve o ano de uma data. Ex. A1=12/10/98; Ano(a1) => 1998. 

1 DH Mês() Month() Devolve o mês de uma data. Ex. A1=12/10/98; mês(a1) => 10. 

1 DH Dia() Day() Devolve o dia de uma data. Ex. A1=12/10/98; dia(a1) => 12. 

1 DH Data() Date() Compõe uma data (ano,mês,dia). Ex. A1=1998;a2=6;a3=23; Data(a1;a2;a3) => 
23/06/98. 

1 DH Dia.semana() Weekday() Devolve o dia da semana a que corresponde uma data. (1 a 7). Ex.a1=12/10/99. 
Dia.semana(a1) => 5 (quinta) 

1 DH Segundo() Second() Devolve os segundos de um tempo. Ex. A1=17:10:23. Segundo(a1) =>23 

1 DH Minuto() Minute() Devolve os minutos de um tempo. Ex. A1=17:10:23. minuto(a1) => 10 

1 DH Hora() Hour() Devolve as horas de um tempo. Ex. A1=17:10:23. hora(a1) => 17 

1 DH Tempo() Time() Compõe um tempo (hora,minuto,segundo). Ex. A1=10;a2=6;a3=23; 
tempo(a1;a2;a3) => 10:6:23. 

1 E Media() Average() Calcula a média de um conjunto de células. Ex. Média(a1:a5). 
1 E Contar() Count() Conta as células com valores numéricos. Ex. Contar(a1:a5) 
1 E Contar.val() Counta() Conta as células com valores (alfanuméricos e numéricos). Ex. 

contar.val(a1:a5) 
1 E Contar.vazio() Countblank() Conta as células vazias. Ex. Conta.val(a1:a5) 
1 E Contar.se() Countif() Conta as ocorrências verificadas num conjunto de células que obedecem a um 

critério. Sintaxe: . contar.se(intervalo;critério). Exemplos: contar.se(a1:a5;9); 
contar.se(a1:a5;">5000") 

1 L Se() If() Executa uma de duas acções possíveis em função do resultado da condição. 
Sintaxe: se(condição;acção se verdade;acção se falso). Exemplos: A1=12. 
Se(a1>10;1;0) => 1;se(a1>0;"positivo";se(a1<0;"negativo";"zero)) 

1 L E() And() Devolve verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, devolve falso 
se algum dos argumentos for falso. Ex. =e(a1>=10;a2<=15). 

1 L Ou() Or() Devolve verdadeiro se um dos argumentos for verdadeiro, devolve falso se 
nenhum dos argumentos for verdadeiro. 

1 M Aleatório() Rand() Devolve um número aleatório no intervalo de [0;1[ ; Ex. =aleatório() 
1 M Aleatórioentre() Randbetween(

) 
Devolve um número aleatório no intervalo especificado ; Ex. 
=aleatórioentre(1;49) 

1 M Arred.para.cima() Roundup() Devolve um número arredondado por excesso na posição indicada. Ex. 
=arred.para.cima(12.46;1) => 12.5 ; =arred.para.cima(12.46;0) =>13 

1 M Arred() Round() Devolve um número arredondado na posição indicada. Ex. =arred(12.46;1) => 
12.5 ; =arred(12.46;0) =>12 

1 M Arred.para.baixo() Rounddown() Devolve um número arredondado por defeito na posição indicada. Ex. 
=arred.para.baixo(12.46;1) => 12.4 ; =arred.para.baixo(12.46;0) =>12 

1 M Int Int() Devolve a parte inteira de um número. Ex. int(12.65) =>12 (arrendonda para o 
menor inteiro) 

1 M Resto() Mod() Devolve o resto de uma divisão. A1=9; a2=2. Ex. Resto(a1;a2) => 1 
1 M Soma.se Sumif() Soma as ocorrências verificadas num conjunto de células que obedecem a um 

critério. Sintaxe: . contar.se(intervalo do critério;critério;intervalo a somar). 
Exemplos: somar.se(a1:a5;9;c1:c5); somar.se(a1:a5;">5000";c1:c5). 

1 M Soma() Sum() Soma valores de um intervalo ou/e de células 
1 M Somarproduto() Sumproduct() Multiplica dois conjuntos de células e devolve a soma do produto, parcela a 

parcela. Ex. somaproduto(a1:a5;b1:b5). 
1 M Maximo() Max() Devolve o maior valor de um conjunto de células. Ex. Maximo(a1:a5) 
1 M Minimo() Min() Devolve o menor valor de um conjunto de células. Ex. Minimo(a1:a5) 

 M Produto() Product() Multiplica as células de um intervalo, ignorando as células vazias e 
alfanuméricas. Ex. produto(a1:c1). 

 

 


