
____________________________________________________________________
Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Educação
Secretaria Adjunta de Ensino

Diretoria de Educação para Diversidade, Inclusão e Cidadania
Coordenação de Tecnologia Aplicada à Educação

Núcleo de Tecnologia Educacional - Tucuruí

Curso básico de

Linux Educacional 5.0

Este Material foi elaborado por:
Marilene Ferreira Vieira
Multiplicadora do NTE-Tucuruí

Tucuruí-PA



LibreOffice Calc –   Editor de Planilhas  

Revisão:
Claudio Luiz Fernandes

Multiplicadores Colaboradores:
Claudete Costa Quaresma
Claudio Luiz Fernandes
Dilma Maria do Socorro do Amaral Correa
Maria da Conceição Oliveira
Mário José Siqueira da Silva

Coordenação NTE-Tucuruí:
Claudio Luiz Fernandes

Licença:
É garantida a liberdade de cópia e/ou distribuição deste documento.



INTRODUÇÃO

A planilha eletrônica ou Calc é um software com diversas ferramentas que permite manipular 

valores numéricos, tabelas dinâmicas, construção de gráficos, assim como a contabilidade de 

uma empresa, relatórios e as despesas mais simples com supermercados, por exemplo.

Este programa do sistema operacional Linux possui recursos específicos com mais de 300 

funções que possibilitam contextualizar fórmulas numéricas com as situações do cotidiano.

Funções como SE, SOMA, MÉDIA, RAIZ, ROMANO e muitas outras, executam uma ou mais 

operações com valores específicos denominados argumentos que podem desencadear outras 

funções básicas ou mesmo complexas para se obter o resultado desejado.

A  planilha  também apresenta  uma  característica  fundamental,  o  recálculo  automático  que 

acontece quando algum valor relacionado à fórmula em questão for alterado. Este processo 

garante a atualização constante dos dados.

O  emprego  de  planilhas  eletrônicas  em projetos  e  atividades  voltados  para  o  ensino,  em 

especial da matemática, como a criação de planilhas interativas, tabelas e gráficos dinâmicos; 

é um exemplo simples de software de autoria.

Para  isso,  é  preciso  conhecer  as  fórmulas  e  funções  básicas  bem como alguns  recursos 

apropriados para manusear dados em tabelas e gráficos.

Então, mãos à obra!

OBJETIVO GERAL

O curso  básico  visa  familiarizar  alunos  do  Ensino  Médio  com o  uso  didático  do  software 

Planilha Eletrônica do sistema Linux Educacional por meio de apostila e atividades práticas 

voltadas  para  o  processo  ensino  e  aprendizagem,  em  especial  da  matemática,  a  fim  de 

prepará-los para utilização das ferramentas mais usuais exigidas pelo mercado de trabalho.

EMENTA

• Apresentação da interface

• Construção e Formatação de tabelas

• Operadores numéricos: fórmulas e funções

• Construção e Formatação de gráficos
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CONHECENDO A INTERFACE
No menu  LE (Linux Educacional),  aponte para  Escritório e clique em  Editor de Planilhas 
(LibreOffice Calc) para abrir a planilha eletrônica, conforme figura abaixo.

Ao iniciar o aplicativo, a tela principal apresenta ferramentas das mais comuns às específicas:



• Linha de entrada – apresenta as informações da célula selecionada;
• Célula Ativa – é a célula selecionada, basta dar um clique sobre a célula;
• Planilha Ativa – é a planilha selecionada para trabalho;
• Linha – as linhas são identificadas por números na lateral esquerda da tela com mais de 

1.000.000;
• Coluna – as colunas são identificadas por letras de A a Z e de AA até AMJ;
• Zoom - amplia ou reduz a visualização da página.

ATALHOS COM USO DO TECLADO
• PageUp  e   PageDown –  movimentam  a  planilha  para  cima  e  para  baixo, 
respectivamente.
• Ctrl + seta da direita – pressionam-se as teclas simultaneamente para deslocar-se à 
última coluna da planilha (AMJ).
• Ctrl + seta para baixo – pressionam-se as teclas simultaneamente para deslocar-se à 
última linha da planilha (1.048.576).

ABRINDO E SALVANDO ARQUIVOS

COMO SALVAR A PLANILHA
Ao salvar uma planilha pela primeira vez é necessário nomear o arquivo e especificar o local 
onde se pretende armazenar.
Clique em Arquivo  /  Salvar Como,  selecione uma pasta  e digite  o  nome da planilha.  Em 
seguida, clique no botão Salvar.
Para salvar as alterações de um documento salvo anteriormente, clique no ícone     ou pelo 
atalho: Ctrl + S.

Obs: É importante alterar a extensão do documento em .ods para .xls para que seja aberto no 
sistema operacional Windows também, basta clicar na caixa Todos os formatos e selecione o 
formato de arquivo indicado antes de salvar.



COMO SALVAR A PLANILHA EM PDF
O  formato  PDF é  bastante  utilizado  em  documentos,  relatórios,  tutoriais  e  trabalhos 
acadêmicos  por  empresas  e  universidades,  pois  é  assegurada  apenas  a  visualização  do 
arquivo devido à proteção contra alterações.  Com a planilha eletrônica, o arquivo pode ser 
gravado em um formato compatível com o programa leitor de PDF.
Abra o menu Arquivo e escolha Exportar como PDF, indique o intervalo de página, caso seja 
preciso e clique em  Exportar. A planilha em PDF será salva na mesma pasta de origem do 
arquivo.

COMO ABRIR UMA PLANILHA EXISTENTE
No menu Arquivo, escolha Abrir, localize a pasta onde se encontra o arquivo salvo, selecione a 
planilha desejada e clique no botão Abrir ou mesmo um duplo clique sobre o nome da planilha.

 
COMO ABRIR UMA NOVA PLANILHA
No menu Arquivo, escolha Novo e Selecione a opção Planilha. 

Obs:  Vale lembrar  que estes e outros ícones podem ser  utilizados facilmente através dos 
atalhos na barra de ferramentas Padrão.

AFINAL, O QUE SÃO CÉLULAS?
São as unidades de inserção de dados como textos, números, fórmulas ou funções delimitadas 
pelas linhas e colunas. Exemplo: célula B2 (coluna B, linha 2)

SELECIONANDO CÉLULAS
Existem vários casos de seleção usando o mouse e o teclado:

• uma célula – clicar sobre a célula desejada;
• várias células em sequência  – pressionar sobre a primeira célula e arrastar com o 

mouse por sobre as células desejadas.

Para selecionar uma coluna inteira, pode-se clicar no cabeçalho da coluna desejada assim 
como clicar no cabeçalho da linha para selecionar uma linha inteira.

INTERVALO DE CÉLULAS
É o espaço selecionado que compreende mais de uma célula a ser formatado, impresso ou 
mesmo excluído da planilha.
Selecione a primeira célula e pressione simultaneamente a tecla Shift + seta de direcionamento 
para selecionar o intervalo de células.  Agora para selecionar células alternadas, selecione a 
primeira célula ou intervalo de células, pressione a tecla  Ctrl e segue clicando nas próximas 
células com a ajuda do mouse.



No exemplo abaixo, o intervalo B2:C3 representa as colunas B e C, das linhas 2 até 3.

Para desmarcar a seleção,  basta dar um clique com o mouse em outra célula ou mesmo 
utilizar as setas de direção do teclado.

ENTRADA DE DADOS
Numa célula podemos digitar caracteres, números, textos, funções e fórmulas. 

EDITANDO / EXCLUINDO DADOS
Para corrigir um conteúdo de uma célula, pressione a tecla F2 ou dê um duplo clique na célula 
para a devida correção, finalizando com a tecla Enter.
Para excluir um conteúdo de uma célula, aperte a tecla Delete do teclado sobre a célula.

COPIANDO DADOS
O processo de copiar e colar dados de uma ou mais células viabiliza a otimização de planilhas 
mais dinâmicas.
Selecione as células a serem copiadas, busque no menu Editar a opção Copiar ou clique no 
botão Copiar na barra de ferramentas Padrão ou ainda, utilize o botão direito do mouse sobre 
as células e selecione a opção Copiar. Em seguida, clique na célula que irá receber os dados.
No menu Editar,  escolha a opção Colar ou clique no  botão Colar na barra de ferramentas 
Padrão  ou ainda, utilize o botão direito do mouse sobre a célula e selecione a opção Colar.
Estes dados também podem ser copiados em outras planilhas.

MOVENDO DADOS
O processo de mover retira o conteúdo de uma ou mais células para ser colado em outras  
células. 
Selecione as devidas células,  busque no menu Editar a opção Cortar ou clique no  botão 
Cortar na barra de ferramentas  Padrão ou ainda, utilize o botão direito do mouse sobre as 
células e selecione a opção Cortar. Em seguida, clique na célula que irá receber os dados.
No menu Editar,  escolha a opção Colar ou clique no  botão Colar na barra de ferramentas 
Padrão  ou ainda, utilize o botão direito do mouse sobre a célula e selecione a opção Colar.

Obs:  Vale lembrar  que estes e outros ícones podem ser  utilizados facilmente através dos 
atalhos na barra de ferramentas Padrão.

ATALHOS COM USO DO TECLADO
Para copiar dados: selecione as células, pressione simultaneamente as teclas Ctrl+C; clique na 
célula que irá receber os dados e pressione Ctrl+V.
Para mover dados: selecione as células, pressione simultaneamente as teclas Ctrl+X; clique na 
célula que irá receber os dados e pressione Ctrl+V.



LOCALIZAR E SUBSTITUIR
Esta ferramenta facilita a localização de dados e permite também a substituição por outros 
dados principalmente em planilhas muito extensas.
No menu Editar, selecione Localizar e substituir.
No campo Localizar digita-se a palavra ou o texto que deseja procurar.
No campo Substituir por digita-se a palavra ou o texto que deseja substituir.
Finalmente, o recurso Substituir todos faz a substituição do texto desejado de uma única vez.
Este processo pode ser realizado com o teclado através do atalho Ctrl + H.

INSERINDO FIGURAS
Para  inserir  uma  imagem do  computador  na  planilha  eletrônica,  basta  selecionar  a  célula 
desejada, ir ao menu Inserir / Figura / De um Arquivo. Procurar a pasta onde a imagem está 
salva e dar um duplo clique com o mouse na devida figura.
Outra  alternativa  é  utilizar  as  figuras  disponíveis  na  barra  de  Desenho como  as  figuras 
geométricas, por exemplo.
A barra de Desenho pode ser exibida através do menu Ferramentas.
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FORMATANDO LINHAS E COLUNAS
Quando o texto digitado ultrapassa o tamanho da largura da célula, ele ocupa o espaço da 
próxima célula (caso esta não possua nenhum texto ou valor). No entanto, para visualizar todo 
o conteúdo digitado na célula, é necessário que se altere o tamanho original dela.
Tanto a largura das colunas quanto a altura das linhas de uma planilha apresentam um padrão, 
que pode ser facilmente alterado através do mouse.
Posicione o cursor entre o indicador da coluna ou linha desejada e o da próxima, até que o 
ponteiro fique na forma de uma seta bilateral, com o botão esquerdo do mouse pressionado,  
arraste-o para direita ou esquerda até obter a largura que se deseja.
Esse processo pode ser realizado também quando se deseja alterar o mesmo tamanho de 
várias  colunas  ou  linhas  de  uma  única  vez,  basta  selecioná-las  clicando  no  cabeçalho  e 
formatar, conforme visto aqui.

AUTOAJUSTE
Posicione o cursor entre o indicador da coluna ou linha desejada e o da próxima, até que o 
ponteiro fique na forma de uma seta bilateral, dê um duplo clique com o botão esquerdo do 
mouse. Dessa forma, a largura ou altura será ajustada automaticamente, conforme o tamanho 
dos dados contidos nas células. 
Através do  menu  Formatar, clique em coluna ou linha e defina a largura ou altura com mais 
precisão, respectivamente.

INSERINDO / EXCLUINDO LINHAS E COLUNAS
Para inserir  colunas na planilha, selecione uma célula de referência próxima para inserir  a  
coluna à esquerda desta e busque no menu Inserir a opção Colunas.
Para inserir linhas na planilha, selecione uma célula de referência próxima para inserir a linha 
acima desta e busque no menu Inserir a opção Linhas.
Para excluir linhas ou colunas na planilha, selecione uma célula de referência da linha ou coluna 
e busque no menu Editar a opção Excluir células.

COMO CONGELAR LINHAS OU COLUNAS
Quando uma tabela é muito extensa, a planilha eletrônica permite congelar linhas e colunas 
para facilitar a visualização de toda a página.
Primeiramente, selecionar a linha abaixo ou a coluna à direita, daquela que se deseja congelar.  
Em seguida, escolher no menu Janela a opção Congelar.
Agora, é só passear por toda planilha.



FORMATAÇÃO DE CÉLULAS
O Editor de Planilha oferece várias ferramentas de formatação para destacar informações 
importantes e tornar as planilhas mais dinâmicas com uma boa visualização.
Para formatação dos dados como  tamanho,  cor,  tipo e estilo  da fonte (negrito,  itálico e 
sublinhado),  alinhamento (esquerda/direita/centralizado/justificado),  bordas  e  plano  de 
fundo; utilize a barra do menu Formatação.

Obs: As células a serem formatadas devem ser previamente selecionadas.

É possível  também utilizar  outras ferramentas de formatação através do menu  Formatar  / 
Células, com mais opções de efeitos de fonte, de bordas (estilo e cor) e alinhamento.
Para alinhar os dados contidos nas células, a aba  Alinhamento possibilita a formatação de 
texto na horizontal e vertical, orientação e a quebra automática de texto que divide o texto 
em linhas dentro da célula.

A aba Números possibilita a formatação dos dados contidos nas células em categorias como 
data, hora, porcentagem e moeda para deixar as planilhas mais enriquecidas.



É evidente que existem algumas opções que são específicas da planilha eletrônica, como os 
quatro ícones da barra de Formatação abaixo:

Esses botões executam as seguintes formatações na(s) célula(s) ativa(s), respectivamente:
Formato numérico moeda, Formato numérico porcentagem, Aumentar casas decimais e 
Diminuir casas decimais.

MESCLAR CÉLULAS       
Mesclar células é transformar duas ou mais células em apenas uma, como mostram as figuras 
abaixo,            esse comando é muito utilizado principalmente na elaboração de tabelas.

     Antes de Mesclar as Células                                                Depois de Mesclar as Células

CLASSIFICAR
Este  recurso  ordena a  coluna selecionada  de  forma numérica  ou alfabética,  crescente  ou 
decrescente.
Primeiro, selecione a coluna desejada para ordenar. Depois,  vá à barra de  menu Dados / 
Classificar.

Obs: Ao classificar uma tabela com várias colunas, é preciso selecionar todas elas antes de 
ordená-las,  pois  o  recurso  apresenta  três  critérios  de  classificação  para  especificar  cada 
ordenação que podem ser utilizados simultaneamente ou não e define-se a ordem crescente 
ou decrescente.



TEXTO SOBRESCRITO E SUBSCRITO
Em fórmulas matemáticas e químicas é muito comum usar caracteres sobrescritos e subscritos 
para representar dados específicos como m3 e H2O.
Selecione os devidos dados a serem formatados, buscar no menu Formatar a opção Caractere 
e na aba  Posição da fonte, clicar em sobrescrito ou subscrito. Outro atalho é selecionar os 
dados e pressionar com o botão direito do mouse para formatar.

FORMATAÇÃO CONDICIONAL
Este  tipo  de  formatação  destaca  os  dados  contidos  nas  células,  conforme  as  condições 
estabelecidas pelo usuário; ideal para planilhas de notas, por exemplo.
Para isso, seleciona-se as células a serem formatadas e no menu Formatar, escolher a opção 
Formatação condicional.



O recurso apresenta três condições para especificar e ainda dá a possibilidade de adicionar 
mais condições que podem ser utilizadas simultaneamente ou não. Define-se então o critério 
de comparação/igualdade, completando-se os campos em branco com os devidos parâmetros 
condicionais numéricos. No caso, de parâmetros textuais, é necessário inserir aspas.
Em seguida, clica-se em Novo estilo e aí se estabelece uma formatação como cor e tamanho 
da fonte, plano de fundo e bordas.
Agora, é só conferir  o resultado na planilha que também é atualizado automaticamente, de 
acordo com a alteração da célula.



TRABALHANDO COM VÁRIAS PLANILHAS
O Guia de Planilhas indica a quantidade de planilhas existentes e em qual estamos trabalhando 
no momento.
A área de trabalho da planilha eletrônica conta geralmente com três planilhas que podem ser 
manuseadas simultaneamente no mesmo arquivo. 

SELECIONANDO PLANILHAS
Existem vários casos de seleção usando o mouse e o teclado:

• várias planilhas  em sequência  –  pressionar  a  tecla  Ctrl e  clicar  sobre  as  células 
desejadas simultaneamente;

• planilha inteira – abrir o Menu Editar / Selecionar Tudo ou usar o atalho Ctrl + A.

COMO INSERIR E FORMATAR UMA NOVA PLANILHA
No menu Arquivo, escolha Novo e selecione a opção Planilha. 
Através do menu Formatar / Planilha, as opções Renomear e Cor da guia, permitem que se 
altere o nome da planilha e insira uma cor para destacá-la, respectivamente.
Outra alternativa é clicar com o botão direito do mouse sobre a guia da planilha ativa e escolher 
Renomear  planilhas assim  como  a  Cor  da  guia para  personalizar  planilhas  e  facilitar  o 
trabalho.

MOVENDO / COPIANDO PLANILHA
O processo de copiar  ou  mover  planilhas  para outros arquivos agiliza a criação de novas 
planilhas com mesmo formato. 
Selecione as planilhas a serem copiadas/removidas, clique sobre elas com o botão direito do 
mouse e escolha a opção Mover/Copiar planilha. Em seguida, é necessário marcar a Ação que 
deseja realizar, escolher o Destino de cópia ou remoção caso seja para outro arquivo, além da 
opção de Inserir entre as planilhas já existentes e finalmente dar um Novo nome.



EXCLUIR PLANILHA ATIVA
Basta clicar no  menu Editar, selecionar a opção  Excluir planilha  e confirmar a exclusão ou 
clicar com o botão direito do mouse sobre a guia da planilha e procede-se da mesma maneira.

FORMATANDO PÁGINAS
O menu Formatar / Página apresenta em sua janela, uma guia de abas que  permite formatar 
as margens, plano de fundo, borda das células, tipo de papel, cabeçalho, rodapé da pági-
na etc.
Na aba Página, as margens (Esquerda/ Direita/Superior/ Inferior) podem ser ajustadas, confor-
me a necessidade do usuário, haja vista que alguns trabalhos acadêmicos e/ou profissionais 
requerem uma configuração padrão diferente do aplicativo.
No campo  Formato de papel, define-se a orientação da página através dos botões  Retrato 
(vertical) e Paisagem (horizontal), recurso importante para impressão da planilha.
Logo abaixo, é importante assinalar as opções Horizontal e/ou Vertical  referente ao alinha-
mento da tabela para centralização da tabela e contribuir com a estética do trabalho.

O Cabeçalho e Rodapé podem ser desativados ou editados nas devidas abas, basta digitar as 
informações que se deseja apresentar em Editar para inseri-los na planilha.



VISUALIZAÇÃO DA PÁGINA PARA IMPRESSÃO
A planilha ativa geralmente é apresentada na sua exibição normal, porém, o aplicativo exibe 
também as quebras de página que definem o intervalo de impressão da planilha eletrônica.
No menu Exibir, escolha Visualizar quebra de página e verifique a nova visualização mais di-
nâmica e fácil de manusear.
Para visualizar o documento a ser impresso, vá à barra de menus e clique em Arquivo / Visua-
lizar página.
Nesta tela, é possível visualizar o documento a ser impresso bem como alterar a configuração 
da página, as margens e a escala de visualização (zoom) na barra de impressão.
Clicando-se no ícone  Margens,  é possível  visualizá-las no documento e arrastá-las com o 
mouse, caso seja necessário.
Para sair da tela e voltar à planilha ativa, basta dar um clique em Fechar visualização.
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FÓRMULAS BÁSICAS E COMPOSTAS
Uma fórmula permite relacionar determinadas células através da ordem de precedência das 
operações matemáticas, utilizando os seus valores numéricos. Ao se alterar um dos valores 
das células que compõem uma fórmula, o resultado será recalculado automaticamente. Esta 
característica garante que os dados de uma planilha estejam sempre atualizados.
Toda fórmula deve ser iniciada pelo caractere “=” (sinal de igualdade)

OPERADORES NUMÉRICOS

Operação Exemplo
Adição ( + ) =A1+B1, tecle Enter
Subtração ( - ) =A2–B2
Multiplicação ( * ) =A2*B2
Divisão ( / ) =A2/B2
Potenciação (^) =A3^B3
Raiz quadrada =raiz(A1)
Romano =romano(A1)

FUNÇÕES
Através  do menu Inserir,  a  opção Função apresenta  uma gama de funções matemáticas, 
financeiras, estatísticas entre outras; que podem ser encontradas na guia Categoria.

Outra alternativa é clicar sobre o ícone           da barra de Fórmulas que também remete à janela 
de Assistente de funções.



Função Objetivo Exemplo

Soma
Calcular a soma de todos os valores de um 
intervalo

=soma(A1:B1)
=soma(A1;B1)
= soma(D3:D12; E3:E12)
tecle Enter

Média
Obter  a  média  aritmética  dos  valores  de  um 
intervalo

=média(A1:B1)

Máximo Retornar o maior valor de um intervalo =máximo(A1:B1)
Mínimo Retornar o menor valor de um intervalo =mínimo(A1:B1)

Hoje Inserir a data atual =hoje()
Agora Inserir data e hora atuais =agora()

Dias úteis Retornar o número de dias úteis entre duas datas =diatrabalhototal(A1;B1)

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Operação Exemplo
Maior que (>) =A1>B1
Menor que (<) =A2<B2
Maior ou igual a ( >= ) =A2>=B2
Menor ou igual a ( <= ) =A2<=B2
Diferente que (<>) =A3<>B3

FUNÇÃO SE
Esta função trata-se de um teste lógico com três argumentos separados pelo sinal “;” (ponto-e-
vírgula) que usa o valor de uma ou mais células como referência para definir determinada 
condição verdadeira ou falsa, conforme a função exige.

=SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso)

Exemplo a seguir:

Neste caso, a função SE deve ser compreendida da seguida maneira:

Se o valor contido na célula B5 for maior ou igual a 7, o argumento definido para tal condição  
será  “Contratado”;  caso  contrário,  se  não  for  maior  ou  igual  a  7,  o  argumento  será  
“Dispensado”.



PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
O preenchimento automático é uma ferramenta de replicação que agiliza a cópia dos dados 
de  uma célula  para  outras  células  mais  próximas  além de criar  sequências  numéricas  de 
ordenação, datas e intervalos de tempo, por exemplo; através da alça de preenchimento.
Esta  alça  encontra-se  no  canto  inferior  direito  da célula  ativa em  que  se  utiliza  o  botão 
esquerdo do mouse para arrastá-la de forma horizontal e/ou vertical, e preencher as células 
vizinhas de acordo com os dados contidos na primeira célula selecionada.

REFERÊNCIAS DINÂMICAS E ESTÁTICAS
O processo de copiar fórmulas e funções como referências dinâmicas viabiliza a otimização 
automática das planilhas, pois elas são alteradas conforme a linha e coluna da célula em que se 
encontram, e os valores são atualizados.
Quando  as  fórmulas  e  funções  são  copiadas  como  referências  estáticas,  elas  não  são 
alteradas, mantendo-se o mesmo valor da célula referenciada e contribuindo também para a 
dinâmica  das  planilhas.  Neste  caso,  usa-se  o  caractere  $ (cifrão)  para  travar  linhas  e/ou 
colunas.

Fórmula Quando a célula é copiada:
$B$1 a linha e a coluna não se alteram
$B1 a coluna não é alterada
B$1 a linha não é alterada



MÓDULO 04  

INSERINDO GRÁFICOS
O gráfico é uma imagem que reflete os dados da planilha de forma mais clara e dinâmica. Com 
esta visualização gráfica, a análise comparativa dos valores concebidos torna-se mais viável.
Para representar os dados de uma tabela:

• selecionar os dados incluindo os títulos para a geração do gráfico;
• clicar no menu Inserir e escolher a opção Gráfico.

O Assistente de Gráficos apresenta quatro passos para a construção do gráfico:

O primeiro  passo é  selecionar  o  Tipo  de  gráfico (Coluna,  Barra,  Pizza,  etc.)  que melhor 
represente os dados da tabela, sendo que o gráfico de colunas é o mais usual.
Recomenda-se não alterar os próximos passos Intervalo de dados e a Série de dados, até 
porque os valores da tabela já estão selecionados.

Segue-se então para o último passo Elementos do gráfico em que se define o gráfico com 
título, subtítulo, eixos, posição da legenda e outros.
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O gráfico finalmente será exibido na planilha, basta apenas desmarcá-lo com um clique fora, 
selecioná-lo novamente, pressionar e arrastá-lo com o uso do mouse para colocar em qualquer  
local da planilha.

Exemplo Gráfico de Coluna:

Para excluir o gráfico, basta selecioná-lo e apertar a tecla Delete do teclado.



FORMATANDO O GRÁFICO
O gráfico é uma ferramenta muito útil para visualizar os dados das planilhas e por meio dos 
seus recursos de formatação, pode-se inseri-lo em trabalhos e apresentações que requerem a 
combinação de dados na forma escrita e gráfica.
Para alterar qualquer configuração do gráfico, dar um duplo clique sobre ele e mais um clique  
com o botão direito do mouse e utilizar os vários recursos do menu que aparece.

Inserir borda no gráfico:
Dar um duplo clique sobre o gráfico para 
selecioná-lo e em seguida, um clique com 
o botão direito  do  mouse.  Na janela  que 
aparece, escolher a opção  Formatar área 
do gráfico, seguir para a aba Bordas e na 
opção  Estilo das  Propriedades  da  linha, 
selecionar o tipo de borda.

Incluir valor numérico ao gráfico:
Para que  os valores numéricos da tabela 
sejam  visíveis  no  gráfico,  basta  dar  um 
duplo  clique  sobre  o  gráfico  para 
selecioná-lo,  abrir  o  menu  Inserir  / 
Rótulos  de  Dados e  marcar  a  opção 
Mostrar valor como número  ou Mostrar 
valor com porcentagem.

Alterar a cor correspondente a um dado:
Dar um duplo clique sobre o gráfico para 
selecioná-lo  e  em  seguida,  outro  duplo 
clique sobre a coluna ou barra do gráfico 
que se deseja alterar a cor. Na janela que 
aparece,  seguir  para  a  aba  Área e  na 
opção Cor do Preenchimento, selecionar a 
cor desejada.
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Os dados do gráfico também são atualizados automaticamente, de acordo com a alteração da 
tabela, assim como a formatação do gráfico. Finalmente, desmarcá-lo com um clique fora.

Exemplo Gráfico de Coluna:
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