
01. Para que serve o Excel? 
Para criar e editar planilhas eletrônicas, bem como gerar gráficos dessas planilhas 

02. O que é Área da Planilha e como está constituída? 
É o local de edição de um trabalho no Excel, contém células, linhas e colunas... 

03. Em um único arquivo do Excel podemos criar vários trabalhos independentes utilizando: 
As planilhas 

04. Qual é o componente do Excel que permite apresentar e alterar o conteúdo de uma célula? 
Barra de fórmulas 

05. Para calcularmos a média das células J2, B4, E5 qual fórmula devemos utilizar? 
=média(J2;B4;E5) ou =(J2+B4+E5)/3 

06. Qual a tecla utilizada para cancelar a inserção de dados em uma célula? 
ESC 

07. O que forma o encontro de uma linha com uma coluna? 
Célula  

08. Quais as formas podemos somar as células do intervalo E4 até E6? 
 =soma(E4:E6)   ou   =(E4+E5+E6)   ou   =E4+E5+E6 
09. Como podemos excluir uma coluna e todo seu conteúdo? 
 Clicar com o botão direito no cabeçalho da coluna e depois no comando excluir 
10. Como podemos alterar o nome de uma planilha? 
 Clicar 2 vezes com o botão principal no nome da planilha, depois digitar o novo nome 
11. Qual a função do botão mesclar e centralizar? 
 Mesclar (unir) as células selecionadas e centralizar o conteúdo das mesmas 
12. Qual menu devemos acessar para criar um gráfico? 
 Menu inserir 
13. Para inserir uma fórmula devemos colocar o sinal de igual no início ou no fim? 
 No início 
14. A função que permite tomar uma decisão conforme sua condição? 
 Se  
15. Qual a função das planilhas em um arquivo do Excel? 
 Criar trabalhos independentes dentro de um mesmo arquivo 
16. O botão Soma permite somar automaticamente todos os valores do intervalo selecionado? 
 Sim  
17. Qual a função da alça de preenchimento? 
 Preencher sequências lógicas de datas, horas, números entre outros 
18. Qual a fórmula para a média? 
 =média(A1;B4) ou =média(A1:A4) ou =média(A1+A4)/2 
19. Cite a fórmula para achar a máxima: 
 =máximo(A1:A4) 
20. Cite a fórmula para achar a mínima: 
 =mínimo(A1:A4) 
21. Cite 3 tipos de gráficos: 
 Colunas, rosca, dispersão, linhas, barras área, pizza, ações, superfície, bolhas, radar 
22. Cite 4 opções de formato de número: 
 Gerel, número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem.... 
23. Qual a diferença de “:” para “;” em uma fórmula? 
 “ : ” é utilizado para calcular o intervalo de um ponto até outro =soma(a1:a3) irá somar as células a1+a2+a3, já o 
“ ; ”  =soma(a1;a3) somaria apenas as células a1+a3  
24. Como fazer para unir informações de 2 células em apenas uma? 
 Clicar no botão mesclar e centralizar 
25. Como selecionar várias células ao mesmo tempo? 
 Ficar pressionando a tecla shift e selecionar as células  
26. O que vai acontecer se utilizar a fórmula de soma, da seguinte maneira: =soma(b1;b5)? 
 Acontecerá a soma dos valores das celular b1+b5 
27. O que acontece se eu criar um documento no Excel 2007 e tentar executar em um Excel 2003? 
 O arquivo não será aberto pelo Excel 2003, a não ser que tenha sido salvo no formato de compatibilidade 
28. Qual é a fórmula para importar dados de uma planilha? 
 =Plan1!E3 
29. O que significa quando a expressão “NOME?” aparece na célula de uma planilha após a inserção de uma fórmula? 

Significa que a fórmula digitada está errada e precisa ser revista 
30. Ao colocar os valores numa determinada planilha, como é possível configurá-la para que exiba os mesmos em 
forma de moeda? 
 Acessar o menu início, ir até formato de número e selecionar Moeda 


