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Conhecendo algumas funções

Veja algumas funções simples utilizadas pelo Excel a seguir. 

• Função: Máximo.
Categoria: Estatística.
Objetivo: exibir o maior valor de uma lista de valores.
Exemplo: =Máximo(A1:D100) - retorna o maior valor do intervalo entre 

as células A1 e D100.

• Função: Mínimo.
Categoria: Estatística.
Objetivo: exibir o menor valor de uma lista de valores.
Exemplo: =Mínimo(A1:D100) - retorna o menor valor do intervalo entre 

as células A1 e D100.

• Função: Média.
Categoria: Estatística.
Objetivo: calcular o valor médio de uma lista de valores.
Exemplo: =Média(A1:D100) - retorna o valor médio do intervalo entre 

as células A1 e D100 (o cálculo é atualizado sempre que valores são excluídos 
desse intervalo).

• Função: Hoje.
Categoria: Data e Hora.
Objetivo: exibe a data atualizada do sistema.
Exemplo: =Hoje() - mostra a data do sistema sempre que o arquivo é 

aberto.

• Função: Agora.
Categoria: Data e Hora.
Objetivo: exibe a data e a hora atualizada do sistema.
Exemplo: =Agora() - mostra a data e a hora do sistema sempre que o arqui-

vo é aberto (mas exige uma formatação própria para exibir as duas informações).

Aula 6 - Cálculos em planilhas - parte II
Conteúdo:

• Conhecendo algumas funções
• Análise rápida - Totais
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• Função: SE.
Categoria: Lógica.
Objetivo: avalia uma condição e retorna um valor caso a condição seja 

verdadeira e outro caso seja falsa.
Exemplo: =SE(A1>10;0:A1*D3) - avalia a condição A1>10 (A1 maior que 

10); retorna 0 se a condição for verdadeira ou faz o cálculo A1*D3 se a condição 
for falsa.

Exercícios

Você completará um “boletim” utilizando funções simples.

Esta apostila é sua, pessoal e intransferível. Nela você poderá 
responder aos exercícios e fazer anotações onde desejar. Leve-a para 
casa, não a devolva e nem a repasse para outra pessoa. 

1 - Abra o Excel 2016. Utilizando a guia Arquivo, opção Abrir, abra o 
arquivo Controle de Avaliações.xlsx da pasta C:\Praticar\Excel2016.

2 - Caso seja nessário, clique na guia da primeira planilha, 3029. Ela 
aparecerá assim:
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3 - Utilize a guia Arquivo, opção Salvar como. Selecione a opção Com-
putador e clique na opção Procurar. A pasta de trabalho deverá ser salva no 
local indicado por seu instrutor, com o mesmo nome. Encontre o disco e pasta 
indicados, mantenha o nome e finalize clicando no botão Salvar.

4 - Comece definindo o nome do aluno. Clique sobre a célula B3 e digite 
Eduardo Costa Gomes.

5 - Selecione a célula F3. Para que a data seja atualizada sempre que 
esse arquivo for aberto, você utilizará a função Hoje. Digite =hoje() e pressione 
Enter. A data do sistema será exibida.

Cálculos do semestre

1 - Você começará calculando a nota máxima que o aluno teve entre as 
primeiras notas no primeiro semestre. Clique sobre a célula D14.

2 - Clique sobre o botão Inserir função na Barra de Fórmulas.

A janela Inserir função aparecerá

3 - Clique na seta da opção Ou selecione uma categoria e, na lista exi-
bida, selecione Estatística. Veja que a lista Selecione uma função mostra as 
funções dessa categoria

4 - Localize nessa lista a função MÁXIMO e clique sobre ela para selecioná-
-la. Veja que a descrição da função aparece abaixo da lista.

5 - Clique em OK. A janela Argumentos da função aparecerá, como 
mostra a imagem a seguir: 
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Veja que o programa já sugere o intervalo D6:D13 no primeiro argumen-
to. Isso acontece sempre que uma função desse tipo é colocada abaixo de um 
intervalo de valores. Observe também que a parte inferior da janela já retorna o 
resultado com o intervalo sugerido.

 6 - Clique em OK. A célula D14 exibe o valor 09,50, o maior valor regis-
trado na coluna Nota 1.

 7 - Para ver a nota máxima entre as outras notas do aluno, clique sobre 
a alça de preenchimento (o “quadradinho” no canto inferior direito do cursor), 
e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até a célula E14, soltando o 
botão do mouse sobre esta célula. Veja que a célula E14 exibe o valor 10,00.

 8 - Agora selecione a célula D15. Aqui será informada a mais baixa das 
notas 1 do aluno. 

 9 - Para selecionar a função de forma mais simples, digite =m. A lista de 
funções que começam com M aparecerá.

10 - Desça através da lista exibida, encontre a função MÍNIMO e dê um 
duplo clique sobre ela. A função será exibida na célula assim: =MÍNIMO(

11 - Você precisa informar o argumento que será usado por esta função, 
as mesmas notas usadas pela função MÁXIMO. Então clique sobre a célula D6 
e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até a célula D13.
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12 - Lembre-se que todo argumento de função é exibido entre parênteses. 
Então você precisa “fechar” o parênteses. Então digite ). A função ficará assim: 
=MÍNIMO(D6:D13).

13 - Pressione Enter. Veja que a célula D15 exibe o valor 05,60, a menor 
nota do aluno entre as primeiras notas.

14 - Para copiar essa fórmula na célula ao lado, selecione a célula D15, 
clique sobre a alça de preenchimento (o “quadradinho” no canto inferior direito 
do cursor), e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até a célula E15, 
soltando o botão do mouse sobre esta célula. Veja que a célula E15 exibe o 
valor 05,50.

15 - Agora você calculará a média das notas. Clique sobre a célula F6.

16 - Para selecionar a função de forma mais simples, digite =m. Na lista 
de funções exibidas, dê um duplo clique sobre a função MÉDIA.

17 - O programa aguarda a definição dos argumentos. Então clique sobre 
a célula D6 e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até a célula E6.

18- Como todo argumento de função é exibido entre parênteses, digite ). 
A função ficará assim: =MÉDIA(D6:E6).

19 - Pressione Enter. Veja que a célula mostrará o valor 09,25, a média 
das duas notas do aluno na primeira matéria.

20 - Clique sobre a célula F6, clique sobre a alça de preenchimento (o 
“quadradinho” no canto inferior direito do cursor) e, sem soltar o botão esquerdo 
do mouse, arraste até a célula F15, soltando o botão do mouse sobre esta célula. 
Veja que as médias de todas as matérias são exibidas.

21 - Para que o programa não perca a formatação das células, clique so-
bre o ícone Opções de autopreenchimento, exibido no canto inferior direito da 
seleção. Em meio às opções exibidas, selecione Preencher sem formatação.
Dessa forma as células entre F7 e F15 recebem apenas a fórmula de F6, não 
sua formatação.
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22 - Para concluir o primeiro semestre você precisa definir a situação do 
aluno. Clique sobre a célula G6.

23 - A situação do aluno será definida da seguinte forma: se a média da 
matéria (informada na célula F6) for maior ou igual (>=) a 7, o aluno foi Aprova-
do; caso contrário, o aluno estará em Dependência. Clique sobre o botão Inserir 
função na Barra de Fórmulas.

24 - Na janela Inserir função, clique na seta da opção Ou selecione uma 
categoria e selecione Lógico.

25 - Localize nessa lista a função SE e clique sobre ela para selecioná-la. 
Veja que a descrição da função aparece abaixo da lista.

26 - Clique em OK. A janela Argumentos da função aparecerá, como 
mostra a imagem a seguir:

27 - O primeiro argumento é Teste_lógico, onde será informada a condição. 
Como a condição utiliza a célula F6, clique sobre ela (se necessário, movimente 
a janela Argumentos da função).

28 - Complete o primeiro argumento digitando >=7. Assim a condição 
definida é F6>=7 (valor da célula F6 maior ou igual a 7).

29 - Clique na caixa de texto do argumento Valor_se_verdadeiro. Aqui 
você deve digitar a informação exibida caso o aluno tenha média maior ou igual 
a 7. Digite apenas Aprovado.

30 - Pressione Tab para que o cursor passe para o argumento Valor_se_fal-
so. Veja que o conteúdo digitado no argumento anterior aparece entre aspas (““)

31- Digite a informação que deve aparecer caso o aluno tenha média inferior 
a 7. Digite Dependência.

32 - Clique em OK para encerrar a montagem da função. Veja que a célula 
G6 exibe o texto Aprovado.
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33 - Você copiará a fórmula para as demais células. Clique sobre a célula 
G6, clique sobre a alça de preenchimento e, sem soltar o botão esquerdo do 
mouse, arraste até a célula G13, soltando o botão do mouse sobre esta célula. 
Veja que o aluno foi aprovado em quase todas as matérias, ficando em depen-
dência em Matemática e Algorítmo.

34 - Para que o programa não perca a formatação das células, clique so-
bre o ícone Opções de autopreenchimento, exibido no canto inferior direito da 
seleção. Em meio às opções exibidas, confirme a seleção de Preencher sem 
formatação.Dessa forma as células entre G7 e G13 recebem apenas a fórmula 
de G6, não sua formatação.

35 - Refaça os exercícios anteriores, entre 01 e 34 para completar as 
informações do segundo semestre. As informações exibidas serão as seguintes:

A-) Nota máxima entre as primeiras notas: 09,50;
B-) Nota máxima entre as segundas notas: 09,80;
C-) Nota mínima entre as primeiras notas: 05,50;
D-) Nota mínima entre as segundas notas: 05,30;
E-) Média de Filosofia: 09,65;
F-) Situação: Dependência em Introd. organização de computadores,  

Banco de dados e Linguagem de programação, aprovação nas demais matérias.

36 - Salve a pasta de trabalho. Mantenha-a aberta.

Exercício complementar

1 - Utilizando a guia Arquivo, opção Abrir, abra o arquivo Controle de Pro-
dutos - Cálculo de Ponta de Estoque.xlsx localizado em C:\Praticar\Excel2016.  
Esse arquivo é semelhante ao que você criou e organizou em aulas anteriores.

2- Caso seja necessário, clique na guia Monitores. 

3 - Salve o arquivo no local indicado por seu instrutor.

4 - Os dados das planilhas dessa pasta de trabalho receberam um formato 
automático de tabela. Mas para que você não tenha dificuldade ao montar as 
fórmulas, vamos remover esse formato e converter os dados em um intervalo 
comum. Então selecione o intervalo de células entre A3 e J12.

5 - Clique na guia adicional Design. Clique sobre a opção Estilos Rápi-
dos e selecione a opção Limpar. Veja que o formato que definia a aparência da 
tabela foi removido.
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 6 - Clique em qualquer célula do intervalo com o botão direito do mouse. 
No menu flutuante exibido, aponte para a opção Tabela e selecione Converter 
em Intervalo. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Sim.

 7 - Clique sobre a célula A1. Veja que os botões de filtragem que eram 
exibidos na primeira linha já não aparecem mais. Após a montagem das fórmulas, 
você aplicará um novo formato de tabela.

 8 - Clique na célula J4. Nesta célula você informará qual o valor que o 
produto terá quando estiver em Ponta de Estoque. O que vai determinar isso é 
se a Quantidade em estoque (coluna D) é menor ou igual ao estoque mínimo 
(coluna E). 

 9 - Clique sobre o botão Inserir função na Barra de Fórmulas.

10 - Clique na seta da opção Ou selecione uma categoria e, na lista 
exibida, selecione Lógico. Veja que a lista Selecione uma função mostra as 
funções dessa categoria

11 - Localize nessa lista a função SE e clique sobre ela para selecioná-la. 
Clique em OK. A janela Argumentos da função aparecerá.

 
12 - O primeiro argumento é Teste_lógico, onde será informada a condição. 

Como a condição utiliza a célula D4, clique sobre ela (se necessário, movimente 
a janela Argumentos da função).

13 - Continue com o primeiro argumento digitando <=. Em seguida clique 
sobre a célula E4. Assim a condição definida é D4<=E4 (D4 menor ou igual a E4).

14 - Clique na caixa de texto do argumento Valor_se_verdadeiro. Aqui 
você vai inserir a fórmula que calculará o preço do produto que está em ponta de 
estoque. Esse preço é o valor médio entre o Preço de Custo (célula G4) e o Preço 
Mínimo (célula I4). Para isso, digite a função Média(. Clique sobre a célula G4. 
Digite ; para selecionar o segundo argumento e clique sobre a célula I4. Como 
todo argumento precisa ficar entre parênteses, encerre digitando ). O argumento 
Valor_se_verdadeiro estará assim: Média(G4;I4).

15 - Pressione Tab para que o cursor passe para o argumento Valor_se_
falso. Digite a informação que deve aparecer caso o produto não seja ponta de 
estoque. Digite Não.

16 - Clique em OK. A célula exibirá o valor R$ 331,36.

17 - Salve o arquivo novamente.
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18 - Você copiará a fórmula para as demais células. Clique sobre a célula 
J4, clique sobre a alça de preenchimento e, sem soltar o botão esquerdo do 
mouse, arraste até a célula J12, soltando o botão do mouse sobre esta célula. 
Veja que, além do primeiro, somente os produtos das células J8 e J9 informam 
um valor para produto em ponta de estoque.

19 - Com a fórmula definida, você aplicará novamente um formato auto-
mático de tabela. Inicialmente selecione o intervalo de células entre A3 e J12.

20 - Clique sobre a opção Formatar como tabela do grupo Estilo da guia 
Página Inicial. Em meio às opções exibidas, no grupo Escura, selecione a opção 
Estilo de Tabela Escura 5. Na janela exibida, clique em OK.

21 - Clique sobre a guia Notebooks.

22 - Repita os passos dos exercícios anteriores entre 01 e 20. Utilize o 
Estilo de Tabela Escura 4. Somente dois produtos terão valor informado (eles 
terão mesmo valor).

23 - Passe para a planilha Celulares.

24 - Repita os passos dos exercícios anteriores entre 01 e 20. Utilize o 
Estilo de Tabela Escura 3.

25 - Salve a pasta de trabalho novamente.

Funções em planilhas com formato automático de tabela

1 - Clique na guia Tablets.

2- Essa planilha receberá o mesmo cálculo que as outras três mas o for-
mato automático de tabela será mantido. Clique na célula J4. Nesta célula você 
informará qual o valor que o produto terá quando estiver em Ponta de Estoque. 
O que vai determinar isso é se a Quantidade em estoque é menor ou igual ao 
estoque mínimo. 

3 - Clique sobre o botão Inserir função na Barra de Fórmulas.

4 - Clique na seta da opção Ou selecione uma categoria e, na lista exibida, 
selecione Lógico. Veja que a lista Selecione uma função mostra as funções 
dessa categoria

5 - Localize nessa lista a função SE e clique sobre ela para selecioná-la. 
Clique em OK. A janela Argumentos da função aparecerá.
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 6 - O primeiro argumento é Teste_lógico, onde será informada a condição. 
Como a condição utiliza a célula D4, clique sobre ela (se necessário, movimente 
a janela Argumentos da função).

 7 - Continue com o primeiro argumento digitando <=. Em seguida clique 
sobre a célula E4. Assim a condição definida é [@[Qtde. Estoque]]<=[@[Esto-
que Mínimo]].

 8 - Clique na caixa de texto do argumento Valor_se_verdadeiro. Aqui 
você vai inserir a fórmula que calculará o preço do produto que está em ponta de 
estoque. Esse preço é o valor médio entre o Preço de Custo e o Preço Mínimo. 
Para isso, digite a função Média(. Clique sobre a célula G4. Digite ; para selecionar 
o segundo argumento e clique sobre a célula I4. Como todo argumento precisa 
ficar entre parênteses, encerre digitando ). O argumento Valor_se_verdadeiro 
estará assim: Média([@[Preço de Custo]];[@[Preço Mínimo]]).

 9 - Pressione Tab para que o cursor passe para o argumento Valor_se_
falso. Digite a informação que deve aparecer caso o produto não seja ponta de 
estoque. Digite Não.

10 - Clique em OK. A célula exibirá o valor Não.

11 - Só falta copiar a fórmula para as demais células. Clique sobre a célula 
J4, clique sobre a alça de preenchimento e, sem soltar o botão esquerdo do 
mouse, arraste até a célula J12, soltando o botão do mouse sobre esta célula. 
Veja que quatro celulares possuem valores para ponta de estoque

12 - Salve o arquivo novamente.

13 - Altere os valores das colunas Qtde. Estoque e Estoque Mínimo e 
veja a alteração dos valores na coluna Ponta de Estoque.

14 - Feche o arquivo sem salvá-lo.

Análise Rápida - Totais

Alguns dos cálculos mais simples realizados pelo 
Excel podem ser feitos sem a seleção de uma função. 
Basta utilizar o novo recurso Análise Rápida. 

Ao selecionar um intervalo de células que conte-
nham valores, o ícone Análise Rápida é exibido. Clicando 
sobre ele você pode selecionar Totais.
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Exercícios

Você completará cálculos em duas planilhas utilizando a Análise Rápida.

Esta apostila é sua, pessoal e intransferível. Nela você poderá 
responder aos exercícios e fazer anotações onde desejar. Leve-a para 
casa, não a devolva e nem a repasse para outra pessoa. 

1 - Abra o Excel 2016, se necessário. Visualize o arquivo Controle de 
Avaliações utilizado no início da aula.

2 - Clique sobre a guia 3030. Ela aparecerá assim:
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3 - Comece definindo o nome do aluno. Clique sobre a célula B3 e digite 
Fernanda Schelotto.

4 - Na célula D14 você precisa informar a média das primeiras notas. 
Clique sobre a célula D6, pressione a tecla Shift e clique sobre a célula D13. O 
ícone Análise Rápida aparecerá no canto inferior da seleção.

5 - Clique sobre o ícone Análise Rápida e selecione sua opção TOTAIS, 
que aparecerá como na imagem abaixo:

6 - Clique sobre a opção Média. Imediatamente a célula exibe o valor 08,00.

7 - Para que você veja a média das outras notas do aluno, selecione a 
célula D14, clique sobre a alça de preenchimento (o “quadradinho” no canto 
inferior direito do cursor), e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até 
a célula E14, soltando o botão do mouse sobre esta célula. Veja que a célula 
E14 exibe o valor 08,50.

 
8 - Agora você calculará a média da primeira matéria. Selecione as cé-

lulas D6 e E6. Assim que o ícone Análise Rápida aparecer, clique sobre ele e 
selecione Totais.

9 - Clique sobre a seta exibida à direita das opções, para visualizar as 
opções que fazem cálculos em intervalos em linhas.

Clique aqui
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10 - Clique sobre a opção Média exibida. Imediatamente a célula exibe o 
valor 07,05.

11 - Para que você veja a média das outras matérias do semestre, selecione 
a célula F6, clique sobre a alça de preenchimento (o “quadradinho” no canto 
inferior direito do cursor), e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até 
a célula F13, soltando o botão do mouse sobre esta célula. 

 
12 - Para que o programa não perca a formatação das células, clique so-

bre o ícone Opções de autopreenchimento, exibido no canto inferior direito da 
seleção. Em meio às opções exibidas, selecione Preencher sem formatação.
Dessa forma as células entre F7 e F13 recebem apenas a fórmula de F6, não 
sua formatação.

13 - Para concluir o primeiro semestre você precisa definir a situação do 
aluno. Clique sobre a célula G6.

14 - A situação do aluno será definida da seguinte forma: se a média da 
matéria (informada na célula F6) for maior ou igual (>=) a 7, o aluno foi Aprova-
do; caso contrário, o aluno estará em Dependência. Clique sobre o botão Inserir 
função na Barra de Fórmulas.

15 - Na janela Inserir função, clique na seta da opção Ou selecione uma 
categoria e selecione Lógico.

16 - Localize nessa lista a função SE e clique sobre ela para selecioná-la. 
Veja que a descrição da função aparece abaixo da lista. Clique em OK. A janela 
Argumentos da função aparecerá. 

17 - O primeiro argumento é Teste_lógico, onde será informada a condição. 
Como a condição utiliza a célula F6, clique sobre ela (se necessário, movimente 
a janela Argumentos da função).

18 - Complete o primeiro argumento digitando >=7. Assim a condição 
definida é F6>=7 (valor da célula F6 maior ou igual a 7).

19 - Clique na caixa de texto do argumento Valor_se_verdadeiro. Aqui 
você deve digitar a informação exibida caso o aluno tenha média maior ou igual 
a 7. Digite apenas Aprovado.

20 - Pressione Tab para que o cursor passe para o argumento Valor_se_fal-
so. Veja que o conteúdo digitado no argumento anterior aparece entre aspas (““)

21- Digite a informação que deve aparecer caso o aluno tenha média inferior 
a 7. Digite Dependência.
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22 - Clique em OK para encerrar a montagem da função. Veja que a célula 
G6 exibe o texto Aprovado.

23 - Você copiará a fórmula para as demais células. Clique sobre a célula 
G6, clique sobre a alça de preenchimento e, sem soltar o botão esquerdo do 
mouse, arraste até a célula G13, soltando o botão do mouse sobre esta célula. 
Veja que o aluno foi aprovado em quase todas as matérias, ficando em depen-
dência em Interpretação e produção de textos.

24 - Para que o programa não perca a formatação das células, clique so-
bre o ícone Opções de autopreenchimento, exibido no canto inferior direito da 
seleção. Em meio às opções exibidas, confirme a seleção de Preencher sem 
formatação.Dessa forma as células entre G7 e G13 recebem apenas a fórmula 
de G6, não sua formatação.

25 - Clique sobre a célula G14. Aqui serão informados o total de matérias.

26 - Selecione o intervalo entre G6 e G13. O ícone Análise Rápida apa-
recerá no canto inferior da seleção.

27 - Clique sobre o ícone Análise Rápida e selecione sua opção TOTAIS.

28 - Clique sobre a opção Contagem. Veja que foram somadas 8 matérias.

29 - Refaça os exercícios anteriores, entre 01 e 28 para completar as 
informações do segundo semestre. As informações exibidas serão as seguintes:

A-) Média geral das primeiras notas: 08,01;
B-) Média geral das segundas notas: 07,01;
C-) Média de Ciências sociais: 06,70;
D-) Situação: Aprovado em Geometria analítica, Banco de dados e Estrutura 

de Dados; dependência nas outras matérias.
E-) Matérias: 7.

30 - Selecione a célula F3. Aqui terá de aparecer a data e a hora. Digite 
=Agora() e pressione Enter. Aparecerá a data e a hora do sistema. Anote-a 
aqui:___________________.

31 - Feche o arquivo e salve-o.

Exercício complementar

1 - Utilizando a guia Arquivo, opção Abrir, abra o arquivo Controle Geral 
de Vendas.xlsx localizado em C:\Praticar\Excel2016.  
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2 - Salve o arquivo no local indicado por seu instrutor. Você verá a 
planilha assim:

3 - Essa planilha possui dados de vendas, ideal para o uso das opções do 
recurso Análise Rápida. Comece com Janeiro: clique sobre a célula B4 e, sem 
soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até a célula B8.

4 - Clique sobre o ícone Análise Rápida, exibido no canto inferior direito 
da seleção. Selecione a opção Totais.

5 - Posicione o ponteiro do mouse sobre a opção Soma. Veja que o valor 
R$ 28.033,00 é exibido.

6 - Posicione o ponteiro do mouse sobre a opção Média. Veja que o valor 
informado é R$ 5.606,60.

7 - Pressione ESC duas vezes.

8 - Você verá como funciona as opções de valores acumulados utilizando 
os dados do primeiro semestre. Clique sobre a célula B4, pressione Shift e, 
sem soltar o botão, clique sobre a célula G8. O ícone Análise Rápida aparecerá 
novamente.
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 9 - Clique sobre o ícone Análise Rápida, exibido no canto inferior direito 
da seleção. Selecione a opção Totais.

10 - Clique sobre a opção % Total. Veja que as células da linha 9 informam 
a poncentagem que cada mês de vendas representa no total vendido. Por exem-
plo, veja que a célula C9 mostra que o mês de Fevereiro representa 19,81% do 
que foi vendido no primeiro semestre, enquanto a célula F9 informa que o mês 
de Maio representa 14,31% das vendas realizadas no mesmo período.

11 - Clique novamente sobre o ícone Análise Rápida. Entre suas opções, 
selecione novamente Totais.

12 - Clique agora sobre a opção Soma Acumulada (quinta opção). Uma 
mensagem será exibida perguntando se você deseja substituir os dados já exi-
bidos; clique em OK. Agora você sabe que, até o fim do primeiro semestre, o 
total de vendas foi de R$ 155.446,00. Sabe também que até Fevereiro, o total de 
vendas era R$ 58.833,00, e até Abril, as vendas já somavam R$ 109.166,00. Ou 
seja, cada um dos meses mostra o total de vendas acumulada até o momento.

13 - Você verá essas informações novamente, mas no intervalo de um 
ano. Clique sobre a célula B4 e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste 
até a célula M8.

14 - Clique sobre o ícone Análise Rápida, exibido no canto inferior direito 
da seleção. Selecione a opção Totais.

15 - Clique sobre a opção % Total. Uma mensagem será exibida pergun-
tando se você deseja substituir os dados já exibidos; clique em OK. Veja que as 
células da linha 9 informam a poncentagem que cada mês de vendas representa 
no total vendido no ano. Por exemplo, veja que a célula C9 mostra que o mês de 
Fevereiro representa 10,02% do que foi vendido no ano, enquanto a célula F9 
informa que o mês de Maio representa 7,24% das vendas realizadas no mesmo 
período. Facilmente você nota que o mês com maior volume de vendas foi De-
zembro, que teve 11% das vendas do ano. 

16 - Clique novamente sobre o ícone Análise Rápida. Entre suas opções, 
selecione novamente Totais.

17 - Clique agora sobre a opção Soma Acumulada. Uma mensagem será 
exibida perguntando se você deseja substituir os dados já exibidos; clique em 
OK. Agora você sabe que o total de vendas no ano foi de R$ 307.346,00, o total 
acumulado até Dezembro. Sabe também que até Agosto, o total de vendas era 
R$ 202.416,00, e até Outubro, as vendas já somavam R$ 249.246,00. 

18 - Salve o arquivo novamente.
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19 - Agora você utilizará a Análise Rápida para cálculos em linhas. Come-
çando com as vendas de calças: clique sobre a célula B4 e, sem soltar o botão 
esquerdo do mouse, arraste até a célula M4.

20 - Clique sobre o ícone Análise Rápida, exibido no canto inferior direito 
da seleção. Selecione a opção Totais.

21 - Clique sobre a seta exibida à direita das opções, para visualizar as 
opções que fazem cálculos em intervalos em linhas.

22 - Visualizando as opções de cálculos para linhas, posicione o ponteiro 
do mouse sobre a opção Soma. Você sabe que as vendas de calças em um ano 
totalizaram R$ 55.163,00.

23 - Posicione o mouse sobre a opção Média para cálculos em linhas. Você 
verá que a média mensal de vendas de calças foi de R$ 4.596,92. 

24 - Pressione ESC duas vezes.

25 - Agora você verá as informações de todos os itens. Clique sobre a célula 
B4 e, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arraste até a célula M8.

26 - Clique sobre o ícone Análise Rápida, exibido no canto inferior direito 
da seleção. Selecione a opção Totais. Em seguida, clique sobre a seta exibida 
à direita das opções, para visualizar as opções que fazem cálculos em intervalos 
em linhas.

27 - Posicione o ponteiro do mouse sobre a opção Soma. Veja que a célula 
N5 mostra que o total recebido nas vendas de bermudas foi de R$ 59.883,00, 
enquanto a célula N8 mostra que as vendas de calçados totalizaram R$ 80.990,00.

28 - Posicione o ponteiro do mouse sobre a opção Média. Veja que a célula 
N6 mostra que a média mensal de vendas de Shorts foi de R$ 5.079,17, e a célula 
abaixo mostra que a média mensal de vendas de Camisetas foi de R$ 4.204,17. 

Clique aqui
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29 - Posicione o mouse sobre a opção Soma Acumulada. Você pode con-
ferir que as vendas de calças, bermudas e shorts acumularam R$ 175.996,00. E 
comprove que o total geral acumulado é igual ao apresentado no exercício 17.

30 - Clique sobre a opção % Total. Veja que a célula N4 mostra que as 
vendas de calças representaram 17,95% do que foi vendido no ano, enquanto a 
célula N8 informa que as vendas de calçados representam 26,32% das vendas 
do ano. 

31 - Salve a planilha novamente e feche-a.

32 - Utilizando a guia Arquivo, opção Abrir, encontre o arquivo Controle 
de Avaliações criado nessa aula. Confirme na célula F3 que a hora foi atualizada, 
em resultado na função =Agora().

33 - Finalize o Excel sem salvar o arquivo.

Conclusão da aula

Nesta aula, você percebeu que usar funções como Hoje, Máximo e Se 
é muito simples e prático. Também aprendeu como pode ser útil o novo recurso 
Análise Rápida na criação de cálculos em planilhas.

Na próxima aula você aprenderá:

 • Criando sequências
 • Preenchimento relâmpago

Não deixe de fazer os exercícios de fixação da sua apostila 
pessoal e intransferível. Responda-os utilizando uma caneta e no final 
peça a assinatura do seu instrutor. 

Exercícios de Fixação

 1 - Complete as seguintes frases:
 
 A) A função Mínimo faz parte da categoria _______________, enquanto 
a função Se faz parta da categoria _______________.
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 B) A opção Análise Rápida - Totais são voltadas para colunas e linhas. 
Essas opções são Soma, ____________, ____________, ____________ e Soma 
Acumulada.

______________
Instrutor

Confira o(s) seguinte(s) arquivo(s):
 
• o Controle de Avaliações.xlsx
• o Controle de Produtos - Cálculo de Ponta de Estoque.xlsx
• o Controle Geral de Vendas.xlsx
• o Controle de Gastos familiar - semestre.xlsx

Sugestão de exercício

Monte uma planilha com o controle de gastos de sua família. Reserve 
uma coluna para cada mês e defina um período de seis meses. Esta lista deve 
ser corretamente formatada e deve conter pelo menos 6 itens (alimentação, cré-
ditos de celular, aluguel, perfumaria, vestuário, etc). Anote abaixo as seguintes 
informações:

A-) Total de gastos do primeiro mês: ______________;
B-) Total de gastos acumulados até o quarto mês: ______________;
C-) Porcentagem de gastos referente ao quinto mês: ______________;
D-) Valor gasto com o primeiro item da lista: ______________;
E-) Porcentagem de gastos referente ao último item da lista: ______________.

Salve o arquivo com o nome de Controle de Gastos familiar - semestre.
xlsx.


