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Microsoft Office Excel 2013 
 
Iniciação Rápida: Os modelos incluem a maioria das definições e estrutura necessárias para que se possa 
concentrar nos seus dados. Ao abrir o Excel 2013 verá vários modelos para orçamentos, calendários, 
formulários, relatórios e muito mais.  

  
    
Análise Rápida (Análise de Dados Instantânea): A nova ferramenta Análise Rápida permite 
converter os seus dados num gráfico ou tabela em dois passos ou menos. Pré-visualize os seus dados com a 
formatação condicional, gráficos sparkline ou gráficos e implemente a sua escolha com um só clique.  

   
 
Preenchimento Relâmpago: A Pré-visualização da Conclusão Automática é como um assistente de 
dados que conclui o seu trabalho por si. Assim que detecta as suas intenções, a Pré-visualização da Conclusão 
Automática introduz os restantes dados de uma só vez seguindo o padrão que reconheceu nos seus dados.  
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Gráficos Recomendados: O novo botão Gráficos Recomendados na guia –Inserir - permite escolher 
entre uma variedade de gráficos o mais adequado para seus dados. Tipos de gráficos relacionados como, por 
exemplo, gráficos de dispersão e de bolhas encontram-se em um único local.  

  
 
Arquivos em Janelas: No Excel 2013, cada pasta de trabalho tem a sua própria janela, facilitando o 
trabalho simultâneo em duas pastas. Isso também facilita o trabalho em dois monitores  
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Novas Fórmulas e Funções: Você encontrará diversas novas funções nas categorias de matemática e 
trigonometria, estatística, engenharia, data e hora, pesquisa e referência, lógica e texto.  

  
    
Microsoft Office Excel 2013 
 

 
 
Planilha eletrônica: Planilha eletrônica, ou folha de cálculo, é um tipo de programa de computador que 
utiliza tabelas para realização de cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela é formada por uma grade 
composta de linhas e colunas. O nome “eletrônica” se deve à sua implementação por meio de programas de 
computador.  
 
Pasta de Trabalho: É o nome que damos a um arquivo do Microsoft Excel que possui na sua constituição 
planilhas, linhas e colunas.  
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Planilhas: Planilhas são folhas de cálculo organizadas em linhas e colunas e apresentadas no formato de 
tabelas. Uma pasta de trabalho pode conter até 255 planilhas. Por padrão, ao se criar uma nova pasta de 
trabalho, três planilhas são criadas inicialmente.  
 
Linhas: Cada planilha comporta 1.048.576 linhas. As linhas são representadas por números.  
 
Colunas: Cada planilha comporta 16.384 colunas. As colunas são representadas por letras de A até XFD.  

  
 
Células: É o objeto/campo criado através da intersecção de uma linha com uma coluna. Ex.: B5, coluna B e 
linha 5. Cada célula comporta 32.767 caracteres.  
 
Valores, Operações (=), Referências (=) e Fórmulas/Funções (=): São os conteúdos que 
podemos inserir nas células das planilhas. Alguns desses conteúdos são usados para realizarmos operações 
nas células das planilhas. Para iniciar uma operação em uma célula usamos o símbolo “=” (igual), que quando 
inserido em uma célula, faz com que o Excel entenda que na célula selecionada será executada uma operação.  

 Valores: Teste de Texto, 1234, R$ 1.200,00, 10/10/2012;  
 Operações: =5+10; =4^2; =A3-10; =A5/C3;  
 Referências: =A1; =B5; D24;  
 Fórmulas/Funções: =SOMA(A1:C3); =SE(A1>2;B5;C5).  
• .xlsx ou XLSX: extensão de nomes de arquivos de planilhas do Microsoft Excel 2013.  

 

 
 
PDF: Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems em 1993, 
para representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional 
usados para criá-los. Um arquivo PDF pode descrever documentos que contenham texto, gráficos e imagens 
num formato independente de dispositivo e resolução.O PDF é um padrão aberto, e qualquer pessoa pode 
escrever aplicativos que leiam ou escrevam neste padrão. Para leitura dos arquivos PDF usamos o programa 
gratuito Adobe Acrobat Reader, para edição usamos o programa comercial Adobe Acrobat Writer e para criação 
de arquivos PDF podemos usar vários programas distribuídos gratuitamente na Internet. O pacote Microsoft 
Office gera arquivos PDF de forma nativa a partir da versão 2010.  
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LibreOffice Calc: Programa da suíte para escritório LibreOffice equivalente ao Microsoft Excel. Extensão 
padrão do LibreOffice Calc é a .ODS, que faz parte dos ODF (Open Document Formats).  

 
 
Office Web Applications (ou Office Web Apps): Os Office Web Apps são complementos online do 
Word, Excel, PowerPoint e OneNote que possibilitam trabalhar com documentos do Office de qualquer lugar 
usando um navegador com suporte. Antes de acessar o Office Web Apps é preciso se conectar ao OneDrive 
(www.onedrive.com). O Onedrive é um serviço de armazenamento que faz parte da linha Windows Live da 
Microsoft. Com ele é possível armazenar e hospedar qualquer arquivo, usando uma Conta da Microsoft. 
 

 
 
Office Mobile: Exiba e edite documentos do Word, do Excel e do PowerPoint em praticamente qualquer 
lugar. O conteúdo e a formatação permanecem inalterados para que os documentos continuem com ótima 
aparência quando você os abrir novamente no PC ou Mac.  
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Office para Ipad: Veja, crie, edite e imprima documentos do Office no seu iPad® com os aplicativos Word, 
Excel e PowerPoint compatíveis com toque. No Word, adicione comentários ou controle alterações enquanto 
trabalha com outras pessoas. Examine e atualize as planilhas do Excel e adicione facilmente fórmulas ou 
gráficos. Faça alterações em apresentações do PowerPoint e projete-as sem conexões de fios em uma tela 
grande. Editar e criar documentos no Office para iPad requer uma assinatura qualificada do Office 365.  

  
    

Interface do Excel 2013 
 
Iniciação Rápida: Os modelos fazem a maior parte da configuração e o design do trabalho para você, 
assim você poderá se concentrar nos dados. Quando você abre o Excel 2013 são exibidos modelos para 
orçamentos, calendários, formulários e relatórios, e muito mais.  

      

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                              Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos – Brasil 
 

 

 
 
Faixa de Opções: A Faixa de Opções foi criada para ajudá-lo a localizar rapidamente os comandos 
necessários para executar uma tarefa. Os comandos são organizados em grupos lógicos, reunidos em guias. 
Cada guia está relacionada a um tipo de atividade como gravação ou disposição de uma página. Para diminuir 
a desorganização, algumas guias são exibidas somente quando necessário. Por exemplo, a guia Ferramentas 
de Imagem somente é exibida quando uma imagem é selecionada.  
I. Guias: Agrupam uma série de Grupos.  
II. Grupos: Agrupam uma série de Comandos.  
III. Comandos: Podem ser botões de ação, caixas de seleção (com valores sugeridos), caixas de texto (para 
digitar os valores) ou menus/listas com outras opções.  
 

 
 
Modo de exibição Backstage ou Guia Arquivo: Quando você clicar na Guia Arquivo, verá os 
mesmos comandos básicos disponíveis nas versões anteriores do Microsoft Office para abrir, salvar e imprimir 
arquivos, além de novos comandos como Concluir e Publicar. Essa guia que contém todas as operações com 
arquivos é também conhecida como Modo de Exibição Backstage. Essa opção apresenta um espaço 
centralizado para todas as tarefas de gerenciamento de arquivos, incluindo salvar, compartilhar, imprimir, 
publicar e a nova opção exportar, que permite a criação de arquivos portáveis como o PDF.  
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Barra de Ferramentas de Acesso Rápido: A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido é 
personalizável e contém um conjunto de comandos independentes da guia exibida no momento. Você pode 
adicionar botões que representam comandos à barra.  
 

 
 
Barra de Fórmulas: Uma barra que permite a inserção de fórmulas ou conteúdos nas células. Durante a 
digitação de um comando apresenta botões para a inserção ou cancelamento da fórmula/conteúdo digitado.  
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Barra de Fórmulas 

Imagem Nome Função 

  

  

  

Caixa de nome  

Campo que indica a linha e coluna da célula atual. Quando 
selecionado mais de uma célula, durante a seleção, indica 
a quantidade de linhas e colunas selecionadas. Também é 
usado para navegar rapidamente entre as células da 
planilha, bastando inserir no campo texto a linha e coluna 
desejada. (Ex.: “AB235”, direcionará o cursor para a célula 
localizada na coluna AB, linha 235). Quando o sinal = é 
inserido em uma célula a caixa de nome apresenta 
sugestões de fórmulas para serem inseridas.  

  

Cancelar  

Limpa os comandos ou conteúdos digitados no campo 
selecionado. Não limpa o conteúdo existente antes da 
seleção.  

  

Inserir  Executa o comando ou conteúdo digitado no campo 
selecionado.  

  

Inserir função  
Exibe a janela “Inserir função” que permite a inserção das 
funções que o Excel trabalha.  

  

Campo de 
Fórmulas  

Campo onde são digitados os conteúdos ou fórmulas 
desejadas para que sejam associados à célula 
selecionada. No final do campo de fórmulas você pode 
aumentar área de inserção de conteúdos através do botão 

 “Expandir Barra de Fórmulas”  

 
Botões de Rolagem por Guias: Permite navegar entre as guias de planilhas existentes.  
 
Guias das Planilhas: Cada Planilha criada na pasta de Trabalho gera uma guia que fica organizada na 
parte inferior esquerda do Excel. O usuário pode alterar entre as planilhas clicando na guia correspondente. 
Permite criar, excluir, renomear, mover, copiar, proteger e Ocultar/Reexibir planilhas.  
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Botões de Rolagem por Guias e Guias das Planilhas 

Imagem Função 

  

Movimenta as guias de planilhas para a esquerda quando a quantidade 
de guias presentes é maior do que o espaço destinado para elas.  

  

Movimenta as guias de planilhas para a direita quando a quantidade de 
guias presentes é maior do que o espaço destinado para elas.  

  

  

  

São guias que mostram as planilhas existentes na pasta de trabalho. 
Permite alternar entre as planilhas  existentes. No botão  podemos inserir 
novas planilhas na pasta de Trabalho. Clicando com o botão 
direito em cima dos botões de rolagem por guias, temos acesso 
a um menu com todas as operações com planilhas disponíveis. 

 
Barra de Status: Exibe uma série de informações a respeito das células selecionadas como: Soma, Média, 
Contagem, Mínimo, Máximo e Outros, além de permitir alterar o modo de visualização e o nível de zoom da 
planilha.  
 

  
 
Referências 

• =A1: É usado quando nos referimos a uma célula localizada na mesma planilha.  
• =Plan1!A1: É usado quando nos referimos a uma célula localizada em outra planilha da mesma pasta de 

trabalho.  
• =[PASTA1]Plan1!A1: É usado quando nos referimos a uma célula localizada em uma planilha de outra pasta 

de trabalho.  
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Referências Relativas, Absolutas e Mistas: As referências relativas, absolutas e mistas são um 
efeito que ocorre toda vez que uma referência é copiada de uma célula para outra. As relativas são 
acionadas/desligadas através do clique da tecla F4, após selecionar a referência onde se deseja 
acionar/desligar o recurso. O acionamento do recurso de congelamento de linhas ou colunas é representado 
pela letra ou número, seguidos do caractere “$” (cifrão).  
 
Referência Relativa = B2. Ao copiar a operação desta célula em outra célula, a relativa resultante sofrerá 
transformação de linhas e colunas conforme o deslocamento realizado.  
 

 
 
Referência Absoluta = $B$2. Ao copiar a operação desta célula em outra célula, a relativa resultante não 
sofrerá transformação de linhas e colunas independente do deslocamento realizado.  
 

 
 
Referência Mista = B$2. Ao copiar a operação desta célula em outra célula, a relativa resultante sofrerá 
transformação de colunas conforme o deslocamento realizado.  
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Referência Mista = $B2. Ao copiar a operação desta célula em outra célula, a relativa resultante sofrerá 
transformação de linhas conforme o deslocamento realizado.  
 

 
    
Operadores 
 

• Aritméticos: São usados para realizar as operações matemáticas, tais como:  
 Adição. Símbolo: + (mais). Ex.: =4+5 .:. 9  
 Subtração. Símbolo: - (menos). Ex.: =4-5 .:. -1  
 Multiplicação. Símbolo: * (asterisco). Ex.: =4*5 .:. 20  
 Divisão. Símbolo: / (barra normal). Ex.: =4/5 .:. 0,8  
 Porcentagem. Símbolo % (porcentagem). Ex.: =25% .:. 0,25  
 Potência. Símbolo: ^ (circunflexo) Ex.: =4^5 .:. 1024  

 
Comparação: São usados para realizar as operações de comparações, tais como:  

 Igual. Símbolo: = (igual). Ex.: =4=5 .:. FALSO  
 Maior. Símbolo: > (maior). Ex.: =4>5 .:. FALSO  
 Menor. Símbolo: < (menor). Ex.: =4<5 .:. VERDADEIRO  
 Maior Igual. Símbolo: >= (maior e igual). Ex.: =4>=5 .:. FALSO  
 Menor Igual. Símbolo: <= (menor e igual). Ex.: =4<=5 .:. VERDADEIRO  
 Diferente. Símbolo: <> (menor e maior). Ex.: =4<>5 .:. VERDADEIRO  

 
Concatenação de Texto: São usados para realizar operações com sequências de caracteres, tais como:  

 Concatenar  textos (unir).  Símbolo: & (Ampersand ou E-comercial).  
Ex.: =THIBERIO&” ”&RAMOS .:. THIBERIO RAMOS  
 
Referências: São estruturas usadas para realizar operações complexas com números e/ou letras. Essas 
operações podem ser: financeiras, estatísticas, lógicas, matemática e outras. Seus operadores são:  

 Intervalo. Símbolo: : (dois pontos): Usado para indicar um intervalo de células adjacentes.  
Ex.: =SOMA(A1:B3)  

 Específica. ; (ponto vírgula): Usado para especificar as células que se deseja selecionar.  
Ex.: =SOMA(A1;B3)  
 
Alça de Preenchimento 
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Alça de preenchimento: É um efeito que pode ser aplicado a uma seleção de células que faz com que 
as células resultantes da extensão da alça de preenchimento sigam a mesma sequência lógica das células 
previamente selecionadas. 

 
    

Principais Fórmulas/Funções do Excel 2013 
 
SOMA(núm1;núm2;...): Soma todos os números em um intervalo de células.  

 
 
MÉDIA(núm1;núm2;...): Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, 
matrizes ou referências que contêm números.  

 
 
CONT.NÚM(valor1;valor2;...): Calcula o número de células em um intervalo que contém números.  
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MÁXIMO(núm1;núm2;...): Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e texto 
são ignorados.  
 

 
 
MÍNIMO(núm1;núm2;...): Retorna o valor mínimo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e texto são 
ignorados.  
 

 
 
SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso): Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um 
valor se for VERDADEIRO e retorna um outro valor se for FALSO.  
 

  
 
SOMASE(intervalo;critérios): Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição.  
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PGTO(taxa;nper;vp;vf;tipo): Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em uma 
taxa de juros constantes.  
 

 
    

Principais Ferramentas/Comandos do Excel 2013 
 
Análise Rápida  
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Preenchimento Relâmpago 
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 Gráficos Recomendados  

 
Quebrar texto automaticamente 
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Formato de Número 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mesclar e Centralizar 
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Formatação Condicional 
 

 
 
Gráficos  
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