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Excel
Guia rápido
Novo no Excel? Use este guia para aprender o básico.

Explorar a fita

Encontre o que você precisa

Descubra comandos contextuais

Veja o que o Excel pode fazer selecionando as guias

Procure comandos do Excel, obtenha

Selecione tabelas, gráficos ou outros objetos em

Convide outras pessoas para visualizar e

da faixa de opções e explorando as ferramentas disponíveis.

ajuda ou pesquise na Web.

uma pasta de trabalho para revelar guias adicionais.

editar pastas de trabalho.

Compartilhe seu trabalho com outras pessoas

Inserir e editar funções
Mostrar ou ocultar a faixa de opções

Use a barra de fórmulas para visualizar ou
editar a célula selecionada ou inserir funções
em suas fórmulas.

Selecione o ícone de seta para manter
Personalizar gráficos
Selecione um gráfico para adicionar,

a faixa de opções exibida ou oculte-a
novamente selecionando a seta.

alterar ou remover rapidamente quaisquer
elementos de gráfico e formatação existentes.

Alternar ou criar planilhas
Selecione o + ao lado das guias da planilha
para alternar entre a pasta de trabalho
planilhas ou para criar novas.

Mude sua visão
Selecione os botões da barra de status para
alterne entre as opções de visualização ou
use o controle deslizante de zoom para
ampliar a exibição da planilha ao seu gosto.
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Crie algo

Encontrar arquivos recentes

Selecione Arquivo > Novo e selecione ou pesquise o modelo desejado.

Se você trabalha apenas com arquivos armazenados no disco rígido local do seu PC ou percorre vários

Comece com uma pasta de trabalho em branco para ir direto ao trabalho. Ou economize tempo

serviços de nuvem, selecionar Arquivo > Abrir leva você às pastas de trabalho usadas recentemente e

selecionando e personalizando um modelo que se assemelhe ao que você precisa.

a todos os arquivos que você possa ter fixado em sua lista.

Permaneça conectado

Importe dados de qualquer lugar

Precisa trabalhar em movimento e em diferentes dispositivos? Selecione Arquivo > Conta para

Você pode importar dados para o Excel de uma ampla variedade de fontes de dados.

entrar e acessar seus arquivos usados recentemente em qualquer lugar, em qualquer dispositivo,

Selecione Dados > Obter Dados e escolha de onde você gostaria de importar os dados.

por meio da integração perfeita entre Office, OneDrive e SharePoint.
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Compartilhe seu trabalho com outras pessoas

Inserir funções

Para convidar outras pessoas para visualizar ou editar suas pastas de trabalho, selecione o botão

Na guia Fórmulas , selecione Inserir Função para pesquisar e inserir funções, pesquisar a sintaxe correta

Compartilhar no canto superior direito. Em seguida, você pode compartilhar um link ou enviar convites diretamente para

e até obter ajuda detalhada sobre como funcionam as funções selecionadas.

pessoas. Se alguém não tiver o Excel, poderá usar o aplicativo gratuito Excel para a Web para editar e
comentar.

Gerenciar dados com tabelas do Excel

Faça mais com dados vinculados

Você pode optar por formatar qualquer intervalo de células na pasta de trabalho atual como uma tabela do

Encontre dados sobre centenas de assuntos como cidades, alimentos, animais, constelações e muito mais

Excel, permitindo analisar e gerenciar um grupo de dados relacionados independentemente das outras linhas e

diretamente no Excel. Com tipos de dados vinculados, você obtém acesso a um banco de dados confiável

colunas da pasta de trabalho.

repleto de fatos e dados, modelos para realizar tarefas e muito mais.
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Encontre o que você precisa

Faça perguntas sobre seus dados

Digite uma palavra-chave ou frase na caixa Pesquisar para localizar rapidamente os recursos e

Com o Analyze Data, o Excel permite que você entenda seus dados por meio de consultas em

comandos do Excel que você está procurando, descobrir o conteúdo da Ajuda ou obter mais
informações online.

linguagem natural que permitem fazer perguntas sobre seus dados sem precisar escrever fórmulas

Obtenha outros guias de início rápido

Próximos passos com o Excel

Para baixar nossos Guias de início rápido gratuitos para seus outros aplicativos favoritos, acesse

Veja o que há de novo no Office

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317.

complicadas.

Explore os recursos novos e aprimorados no Excel e em outros aplicativos do Office.
Visite https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871117 para obter mais informações.
Obtenha treinamento, tutoriais e vídeos gratuitos para o Office
Pronto para se aprofundar nos recursos que o Excel tem a oferecer?
Visite https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871123 para explorar nossas opções de
treinamento gratuito.
Envie-nos o seu feedback
Adora Excel? Tem uma ideia de melhoria para compartilhar conosco? No menu Arquivo , selecione
Comentários e siga as instruções para enviar suas sugestões diretamente à equipe de produto do Excel.
Obrigada!

