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Introdução ao Excel 

 

Esta introdução visa apresentar apenas os elementos básicos do Microsoft Excel para que você 

possa refazer os exemplos dados em aula e fazer os projetos computacionais solicitados ao longo 

do curso. De maneira nenhuma ela pode ser considerada uma introdução completa ao Excel e a 

todos os seus recursos. Caso necessário, a melhor fonte de informação sobre o Excel é o seu 

próprio Manual do Usuário. É importante mencionar também que os comandos mostrados nesta 

introdução podem não funcionar quando você for tentar implementá-los em casa ou na 

universidade. Caso isso aconteça, é muito provável que seja por causa de uma diferença entre a 

versão do Excel usada pelo professor e a usada por você. Recomenda-se novamente nesse caso 

uma consulta ao Manual do Usuário da sua versão para se encontrar a maneira acertada de se 

implementar a função em questão na sua versão. A versão do Excel usada para a preparação desta 

introdução é a do MS Office 2003.  

 

Finalmente, um último lembrete muito importante para se ter em mente quando se trabalha com o 

computador: Salve o seu trabalho com freqüência, pois é muito frustrante (angustiante, 

desesperador etc) perder todo um trabalho que levou horas para ser feito por causa de uma pane 

no computador ou uma falta de energia elétrica.  

 

• O Excel é uma planilha de cálculo eletrônica. 

• Ele faz parte do pacote Office da Microsoft, portanto adota a filosofia de janelas com barras 

de ferramentas similares às de outros programas do Office (Word, PowerPoint) para executar 

várias operações como abrir, salvar, copiar, recortar, colar, imprimir etc. 

• A planilha do Excel é dividida em células. Cada célula tem um endereço: A1, J49, AC108 etc. 

• Cada célula pode conter um tipo de informação: um texto, um número, uma fórmula ou uma 

função. Para terminar de inserir alguma coisa em uma célula, tecle <enter>. 

• Para entrar com uma informação em uma célula você deve primeiro selecionar a célula 

colocando o cursor sobre ela e clicando com o botão esquerdo do mouse. Quando uma célula 

está selecionada, sua borda fica escurecida. Pode-se selecionar mais de uma célula a um só 

tempo (um bloco de células). As células selecionadas em um bloco podem ser contínuas ou 

não. Tente descobrir no manual como fazer para selecionar blocos de células, contínuos ou 

não. 
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• Você pode formatar a aparência do conteúdo de uma célula usando a opção “formatar” na 

barra de ferramentas. Clique sobre esta opção e explore as possibilidades de formatação que 

ela oferece. 

• Os endereços das células são muito importantes. Quando você for realizar operações com o 

Excel, por exemplo, calcular a soma dos valores em duas células ou o valor médio dos valores 

em um conjunto de células, você deverá usar os endereços das células e não os valores nelas 

contidos. Isto permitirá que você use uma das maiores vantagens de se trabalhar com 

planilhas, que é o fato de que os cálculos são atualizados imediatamente após a alteração dos 

valores das células. 

• Um elemento muito importante do Excel são as fórmulas. Uma fórmula inserida em uma dada 

célula diz ao Excel que uma operação deve ser calculada, envolvendo os conteúdos de uma ou 

mais células, e que o resultado deve ser colocado na célula onde a fórmula foi digitada. Para 

indicar ao Excel que você quer inserir uma fórmula em uma dada célula, você deve começar a 

digitar com o sinal de igualdade “=”. Caso você não use o sinal de igualdade, o Excel irá 

interpretatar tudo o que você digitar de forma literal.   

• As operações aritméticas são implementadas no Excel com a seguinte sintaxe: Adição: +; 

Subtração: −; Multiplicação: *; Divisão: /; Exponenciação: ^. 

• Cópia de fórmulas: Insira na coluna A dez números quaisquer (da célula A1 à célula A10); 

insira na coluna B outros dez números (de B1 a B10); na célula C1 digite uma fórmula, por 

exemplo “=A1 + 2*B1”, e tecle <enter>; clique com o mouse sobre a célula C1; passe agora o 

cursor sobre a célula e note que quando ele fica sobre o canto inferior direito o cursor muda 

para uma cruz negra; quando isto acontecer, clique sobre a célula e arraste o cursor do mouse 

até a célula C10 e solte; note o resultado. 

• O exemplo anterior ilustra como o Excel trabalha com endereços relativos: relativamente às 

células da coluna C a operação realizada é sempre a mesma, pegar o conteúdo da coluna A na 

mesma linha e somar com o conteúdo da coluna B na mesma linha vezes dois. 

• Para se trabalhar com valores que não mudam (chamados de absolutos no Excel) deve-se usar 

o símbolo do cifrão, $. Por exemplo, repita o exemplo anterior, mas agora digite na célula C1 

a fórmula “=$A$1+2*B1”. Note o que acontece. Em cada célula da coluna C, será feita a 

operação de duas vezes o valor da célula da coluna B na mesma linha mais o valor da célula 

A1. 

• Um outro recurso importante do Excel é a possibilidade de criar uma série de números. Por 

exemplo, digite 1 na célula A1 e tecle <enter>. Depois, digite “=A1+1” na célula A2 e tecle 

<enter>. Agora clique sobre a célula A2, coloque o cursor sobre o canto inferior direito, 
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clique e arraste para baixo até uma célula qualquer. Solte o botão do mouse e note o que 

aconteceu.      

• O Excel também permite que se insiram funções pré-definidas em uma fórmula em uma 

célula. Para saber quais as funções pré-definidas com as quais o Excel trabalha, clique sobre o 

botão indicado por fx na barra de ferramentas. 

• Além das operações aritméticas, o Excel também pode fazer lógicas. Em uma operação 

lógica, é feita uma comparação entre dois valores (por exemplo, se dois valores são iguais ou 

se um é maior que o outro) e retorna-se um valor lógico – verdadeiro ou falso – como 

resultado da operação. Os símbolos usados para as operações lógicas são: Igual: “=”; Maior 

que: “>”; Menor que: “<”; Maior ou igual a: “>=”; Menor ou igual a: “=<”; e diferente de: 

“<>”. 

• Outros símbolos importantes usados em operações são: dois pontos, “:”, para indicar uma 

faixa de valores, por exemplo, D1:D30 e vírgula, “,”, para indicar a união de duas faixas, por 

exemplo, D1:D30,E1:E30. 

• Para juntar dois valores, ou textos, e produzir um único, usa-se o símbolo “&”. Por exemplo, 

“A1 & A2” torna-se “A1A2”.  

• Para fazer gráficos no Excel, clique na opção assistente de gráfico (indicada por um símbolo 

de um gráfico de barras) na barra de ferramentas. Depois que um gráfico for feito, você pode 

mudar a sua aparência editando-o de várias maneiras. Para mudar alguma característica de um 

gráfico, dê um duplo clique sobre a característica que você quer mudar a escolha dentre as 

opções que aparecerem. Por exemplo, para mudar a escala de um eixo para uma escala 

logarítmica faça um duplo clique sobre o eixo, selecione a opção logarítmica e clique OK. 

• Para montar um histograma de freqüências. Por exemplo, vamos supor que você perguntou a 

um grupo de 30 pessoas quanto cada um tem de dinheiro no bolso. Abra uma planilha do 

Excel. Na célula A1 digite “Indivíduo”. Nas células de A2 a A31 insira números de 1 a 30. 

Na célula B1 digite “Quantia”. Nas células de B2 a B31 digite quantias diferentes para cada 

indivíduo (não se esqueça de formatar as células para o formato de moeda), por exemplo: R$ 

10,00; R$ 5,10; R$ 22,00; R$ 30,00; R$ 12,30; R$ 5,45; R$ 6,00; R$ 7,20; R$ 50,00; R$ 

10,25; R$ 5,15; R$ 6,30; R$ 15,80; R$ 23,00; R$ 52,00; R$ 30,00; R$ 26,00; R$ 21,60; R$ 

25,00; R$ 10,50; R$ 5,30; R$ 4,80; R$ 18,20; R$ 15,20; R$ 19,00; R$ 27,45; R$ 40,35; R$ 

20,00; R$ 5,10; R$ 23,25. Na célula C1 escreva “faixas”. Na coluna C você vai determinar os 

intervalos de classe em que deseja classificar as quantias carregadas pelas pessoas.  



Probabilidade e Estatística I – Antonio Roque – Aula 8 

 4 

• Por exemplo, vamos supor que os intervalos sejam: 0├5, 5├10; 10├15; 15├20; 20├25; 

25├30; 30├35; 35├40; 40├45; 45├50; 50├55. Na célula C2 digite “R$ 5,00”, na célula C3 

digite “R$ 10,00” e assim por diante até a célula C11, onde você digitará “R$ 55,00”. 

• Para obter as freqüências, digite na célula D1 “freqüências”. Em seguida, selecione as células 

de D2 a D11. Depois, clique sobre o botão de funções na barra de ferramentas e selecione a 

função “FREQÜÊNCIA”. Aparece uma caixa de diálogo pedindo. No campo 

“Matriz_dados”, digite as células onde estão os dados: “B2:B31”. No campo “Matriz_bin” 

digite as células onde estão os intervalos limites de classe (que definem os intervalos onde os 

valores serão colocados, ou bins em inglês): “C2:C11”. Depois, não aperte OK. Aperte ao 

mesmo tempo <Control>+<Shift>+<Enter>. 

• Observe que agora, quando você clicar sobre qualquer uma das células entre D1 e D11, a 

função que aparecerá no espaço acima da planilha será 

“{=FREQÜÊNCIA(B2:B31;C2;C11}”. A fórmula está dentro de chaves, {}, o que indica que 

a fórmula se aplica a um conjunto de células (um array em inglês), ao invés de a apenas um 

valor. 

• Vamos aproveitar os dados sobre as quantias de dinheiro trazidas pelas 30 pessoas para 

apresentar algumas funções importantes que você pode usar acessando o botão de funções na 

barra de ferramentas. 

• Na célula E1digite “funções”. 

• Na célula E2 digite “CONT.NUM”. Na célula F2 selecione a função “CONT.NUM” clicando 

sobre o botão de funções.  

• Aparece uma caixa de diálogos e, na opção Valor1 selecione a faixa de valores entre B2 e 

B31 e clique OK. O que a função CONT.NUM faz é contar o número de células dentro da 

faixa selecionada que contêm valores. No caso, esse número é 30. 

• Na célula E3 digite “SOMA” e na célula F3 introduza a função “=SOMA(B2:B31)”. Essa 

função executa a soma dos valores existentes nas células selecionadas. 

• Na célula E4 digite “MÉDIA” e na célula F4 introduza a função “=MÉDIA(B2:B31)”. Essa 

função calcula a média aritmética dos valores selecionados. 

• Na célula E5 digite “MEDIANA” e na célula F5 introduza a função “=MED(B2:B31)”. Essa 

função calcula a mediana dos valores selecionados. 

• Na célula E6 digite “MODA” e na célula F6 introduza a função “=MODO(B2:B31)”. Essa 

função calcula a moda dos valores selecionados. 
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• Na célula E7 digite “DESVIO PADRÃO” e na célula F7 introduza a função 

“=DESVPAD(B2:B31)”. Essa função calcula o desvio padrão dos valores selecionados. 

• Na célula E8 digite “SEXTO MAIOR” e na célula F8 introduza a função 

“=MAIOR(B2:B31;6)”. Essa função calcula o k-ésimo maior valor da lista de valores 

selecionados. No caso, ela retorna o sexto maior valor das 30 quantias, que é R$ 27,45. 

• Na célula E9 digite “CONT.SE” e na célula F9 introduza a função “=CONT.SE(B2:B31;F6)”.  

• Essa função calcula quantas vezes o valor presente na célula “F6” aparece na lista de valores 

entre B2 e B31. Neste caso, o valor em “F6” é a moda, igual a R$ 5,10, e que aparece duas 

vezes.  

• Importando dados: Arquivo|Abrir; selecione o arquivo “.txt” que será importado; a caixa de 

diálogo do Assistente de Importação aparece. 

• Selecionar Dados|Classificar|em ordem crescente. 

• Para montar um diagrama de freqüências: escolha os limites das classes (p. ex.: 0; 9,99; 

19,99; 29,99; ...). Note que foram usados limites para evitar ambigüidades no posicionamento 

dos dados. Nomeie uma coluna de “Limites de Classe” e insira os limites escolhidos abaixo 

dela. Nomeie outra coluna ao lado e chame-a de “Freqüências”. Selecione as células da 

coluna freqüências até a última linha da coluna de limites de classe e use a função 

FREQÜÊNCIA para obter as freqüências de cada classe. Não se esqueça de pressionar ao 

mesmo tempo Control + Shift + Enter. 

• Insira a fórmula “=SOMA(intervalo de freqüências)” abaixo da última linha das freqüências 

para ver se a soma das freqüências é igual ao número de dados. 

• Para criar uma coluna com as freqüências relativas: crie uma coluna com este título ao lado da 

coluna de freqüências. Na primeira célula, digite “=valor da célula do lado/endereço fixo da 

soma de dados”, onde o endereço fixo é inserido com o auxílio do cifrão “$” (p. ex. $E$15). 

Clique até aparecer a cruz negra e arraste até o final da coluna para copiar a fórmula para 

todas as células. 

• Para criar uma coluna com as freqüências relativas percentuais, copie os dados da coluna de 

freqüências relativas em outra coluna e formate os dados para célula|número|porcentagem. 

• Para criar uma coluna com as freqüências acumuladas, crie uma coluna ao lado com este 

nome. Na primeira célula dela, copie o valor da célula de freqüências relativas 

correspondente. Na segunda célula, insira a fórmula “=valor da célula anterior+valor da 

célula de freqüências relativas da segunda célula”. Clique até aparecer a cruz negra e arraste 

até o final da coluna para copiar a fórmula para todas as células. 
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• Outra opção de montar o histograma: Selecione Ferramentas|Análise de 

Dados|Histograma. A caixa de diálogo Histograma aparece. Em Intervalo de Entrada, digite 

o intervalo em que se encontram os dados. Em Intervalo do Bloco digite o intervalo onde 

estão os limites superiores das classes. Você tem opções de gerar o histograma em uma nova 

planilha ou na mesma, e de sobrepor a ela a curva freqüências acumuladas. 

• Para fazer o espaçamento entre as colunas do histograma igual a zero: dê um duplo clique 

sobre uma das colunas do gráfico. A caixa de diálogo Formatar seqüência de dados aparece. 

Escolha Opções. Faça a opção Espaçamento valer zero e clique OK. Note que outras 

formatações podem ser feitas. 

• Para eliminar a classe “Mais” do histograma: Clique sobre uma das barras do histograma. 

Uma fórmula que começa com a palavra SEQÜÊNCIAS aparece na barra de edição acima da 

planilha.  

• Edite a fórmula para que a última célula que apareça na seqüência seja de fato a última célula 

de dados de freqüência. Tecle Enter. Para fazer a mesma coisa com a curva de freqüências 

acumuladas, clique sobre a curva no gráfico e edite a fórmula que aparece na barra de edição 

de maneira equivalente. 

 


