
Importantes dicas para o uso do Excel 

Funções e fórmulas: 

        Se você precisar de ajuda para escolher uma função e inserir seus argumentos, clique 
em fx (Inserir Função) na barra de Fórmulas. 

        Em vez de clicar no botão Auto Soma, também é possível pressionar ALT+SINAL DE 
IGUALDADE (=). 

        Para copiar a fórmula na célula ativa em todas as células do intervalo selecionado, 
pressione F2 e, em seguida, pressione CTRL+ENTER. 

        Insira subtotais em um intervalo clicando em qualquer célula no intervalo e clicando 
em Subtotais no menu Dados. 

        Para diminuir todos os valores de um intervalo em 10%, digite .9 em uma célula vazia. 
Copie a célula e selecione o intervalo. No menu Editar, clique em Colar Especial e 
em Multiplicar. 

  
Selecionando dados: 

       Para selecionar células ou intervalos não adjacentes, clique na primeira célula ou 
intervalo e mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto clica em outras células ou 
intervalos. 

       Para selecionar apenas as células em branco de uma região, selecione essa região, 
clique em Ir para no menu Editar, clique em Especial e, em seguida, clique em Em Branco. 

       A seleção de um intervalo grande é fácil. Basta clicar em uma célula no canto do 
intervalo, rolar até o canto oposto e manter a tecla SHIFT pressionada enquanto você clica 
na célula desse canto. 

       É possível especificar a direção na qual você deseja mover a seleção após a entrada de 
dados em uma célula (por exemplo, para a direita se você estiver trabalhando em linhas). 
Clique em Opções no menu Ferramentas, verifique se a caixa Mover seleção após 
Enter está marcada na guia Editar e clique em uma opção na caixa Direção. 

        Mova para uma área específica da planilha (como a região atual ou a última célula) 
clicando em Ir para no menu Editar. Clique em Especial e selecione a opção desejada. 

Formatando dados: 

       Para recuar o texto em uma célula, use os botões Aumentar Recuo e Diminuir Recuo na 
barra de ferramentas Formatação. 

       Um método fácil para a inclusão de um estilo personalizado de outra pasta de trabalho 
é copiar as células formatadas com esse estilo e colá-las na nova pasta. 

       Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho de uma coluna ou linha para exibir 
um menu de atalho com os comandos Largura da Coluna, Altura da 
Linha, Ocultar e Reexibir. 

       Se você clicar duas vezes no botão Pincel na barra de ferramentas Padrão, ele 
permanecerá selecionado de modo que seja possível aplicar a mesma formatação a várias 
áreas. 



      Para congelar uma linha na parte superior da janela, selecione a linha abaixo dela e 
clique em Congelar Painéis no menu Janela. 

      Para aplicar um formato de tabela interno a um intervalo de células, clique 
em AutoFormatação no menu Formatar. 

      Você pode definir a fonte padrão para pastas de trabalho futuras. Clique em Opções no 
menu Ferramentas e altere as opções Fonte Padrão e Tamanho na guia Geral. 

      Para alterar o formato de texto padrão de toda a pasta de trabalho, clique em Estilo no 
menu Formatar e altere o formato do Estilo Normal. 

     Para converter texto formatado previamente em HTML em uma tabela, selecione-o e 
clique em Texto para Colunas no menu Dados. 

     Agrupe linhas e colunas de modo a ocultá-las e mostrá-las facilmente. Selecione as 
linhas e as colunas, aponte para Organizar Estrutura de Tópicos no menu Dados, clique 
em Agrupar e, em seguida, clique em Linhas ou Colunas. 

     Para exibir números em milhares ou milhões, crie um novo formato de número. Clique 
em Células no menu Formatar e clique na categoria Personalizada. Na caixa Tipo, 
digite 0, ou #, para milhares e 0,, ou #,, para milhões. 

     Insira um valor no formato de dólar digitando um sinal de dólar ($) antes desse valor. 
     Insira um valor no formato de percentual digitando um sinal de porcentagem (%) depois 

desse valor. 
     Exiba números negativos em vermelho clicando em Células no menu Formatar. Na 

guia Número, clique na categoria Número ou Moeda e selecione o formato vermelho 
em Números negativos. 

 

Assista esse vídeo, com dicas para o Excel : 
http://www.youtube.com/watch?v=MRL0WE43GEI 

 

Fonte: 

http://www.slideshare.net/rodolfo39/101-dicas-excel 

http://www.aprenderexcel.com.br/2013/dicas/19-super-dicas-para-microsoft-excel 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/dicas-importantes-sobre-o-excel-trabalhando-
com-dados-HA001087477.aspx 

 

 

 

 

 

 


