
  12Um passeio 
pelo Excel II
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META

OBJETIVOS

PRÉ-REQUISITOS

Apresentar os passos necessários 
para a elaboração de gráficos e 
tabelas utilizando o Excel.

Após o estudo desta aula, você deverá ser 
capaz de:

1. criar tabelas utilizando o Excel;

2. criar gráficos utilizando o Excel.

Para esta aula é importante que você tenha 
em mente o que aprendeu nas Aulas 8, 9 e 
10 sobre construção de tabelas e gráficos e 
as funções básicas do programa apresentadas 
na Aula 11. Também é importante que você 
tenha por perto um computador para que 
veja, na prática, o que está sendo ensinado 
no decorrer da aula.
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E A VIAGEM CONTINUA...

Na aula anterior, você aprendeu a entrar no Excel, conheceu os 

seus principais comandos e foi apresentado a recursos importantes para 

sua correta utilização.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 12.1: Após todos os preparativos chegamos ao nosso destino. agora 
é só aproveitar.
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Todas essas informações eram necessárias para que fosse possível 

alcançar o objetivo final: construir tabelas e gráficos por meio desse 

programa. Nesta aula, vamos terminar nossa viagem explorando nosso 

destino e aproveitando o que de bom ele tem a nos oferecer.

DESBRAVANDO O DESTINO: CRIANDO TABELAS NO EXCEL

Para continuarmos nossa viagem é importante que você tenha 

entendido os caminhos que percorremos até aqui. Utilizando as funções 

básicas que foram apresentadas na aula anterior é possível montar uma 

tabela em uma planilha do Excel. Então, mãos à obra!

A seguir, você vai encontrar uma tabela (Tabela 12.1) contendo 

as notas de quatro alunos de uma determinada escola. Durante o ano 

letivo, cada aluno passou por três avaliações, sendo a nota final a soma 

das notas de todas as avaliações.Figura 12.2: O Excel facilita 
muito a nossa vida na hora 
em que precisamos construir 
tabelas e gráficos.

1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação Nota final
Aluno 1 10 14 15 39
Aluno 2 15 13 11 39
Aluno 3 12 18 11 41
Aluno 4 18 15 10,5 43,5

Tabela 12.1: Notas dos alunos de uma escola. Cada um dos quatro alunos 
passou por três avaliações.

Os valores da coluna NOTA FINAL 

podem ser calculados automaticamente 

pelo próprio Excel. Basta informarmos 

ao programa a fórmula para que ele faça 

a conta. Após a inserção das notas na 

planilha, o resultado da soma aparecerá, 

automaticamente, na última coluna. 
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Primeiro, escreva na coluna A o nome de cada aluno, 

pulando a primeira célula (A1), porque ela também 

corresponde à primeira linha, onde colocaremos outra 

informação (as avaliações). Na primeira linha, escreva 

em ordem as avaliações, também pulando a primeira 

célula. Lembre-se de que para escrever basta clicar 

sobre a célula. Veja como fica na Figura 12.3. 

Agora preencha as células com os valores das notas seguindo 

a ordem da Tabela 12.1 e deixe a coluna de NOTA FINAL 

em branco (como apresentado na Figura 12.3).

Figura 12.3: É assim que fica a Tabela 12.1 escrita na planilha do Excel, 
ainda sem o cálculo da nota final.

O próximo passo é calcular a nota final dos alunos. 

Para que as notas finais dos alunos sejam preenchidas 

automaticamente pelo Excel, você tem que escrever a 

fórmula. Para isso, clique sobre a célula E2, que é a célula 

correspondente à nota final do primeiro aluno, e digite 

o caractere = (símbolo de igual) no seu teclado (veja a 

Figura 12.4). Todas as fórmulas começam com esse sinal.



316

e-Tec Brasil – Estatística Aplicada

317

   A
u

la 12 •  U
m

 p
asse

io
 p

e
lo

 Exce
l II

 

Clique agora sobre a célula B2. Ao fazer isso aparecerá, 

escrito na célula E2, logo após o sinal de igual, B2. Digite 

o sinal de mais (+).

Clique sobre a célula C2 e novamente aparecerá, auto-

maticamente, na célula E2, o nome da célula que você clicou 

(C2). Digite novamente o sinal de mais (+).

Por fim, clique sobre a célula D2. Olhe para a fórmula e 

perceba que ela está dizendo para o programa que a nota 

final é a soma de todas as notas daquele aluno. A nota final 

é = B2 + C2 + D2. Veja a Figura 12.5.

Figura 12.4: Na célula E2, começamos a escrever a fórmula da nota final.

Figura 12.5: Fórmula da nota final escrita na célula E2. Esta é a soma de 
todas as notas do aluno 1.
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Com a célula selecionada (basta clicar sobre ela), aperte 

a tecla Enter no seu teclado e aparecerá, na célula E2, o 

resultado da soma: 39, que é igual à nota final do aluno 

1. Caso queira conferir, faça as contas à mão ou com o 

auxílio de uma calculadora.

Você não precisa montar a fórmula para todos os alunos 

do exemplo. Basta fazer o seguinte: após montar a 

primeira fórmula (no caso do nosso exemplo, é o aluno 

1), selecione a célula E2. Para isso, é só clicar na célula 

que ela ficará com um retângulo preto em volta (como 

na Figura 12.5). Coloque a ponta do cursor do mouse 

sobre o vértice inferior à direita do retângulo (veja o local 

exato na Figura 12.6). Ao marcar esse vértice, mantenha 

o botão do mouse pressionado e arraste-o em direção às 

células E3, E4 e E5. As células marcadas ficarão azuis. 

Solte, então, o botão do mouse. Os resultados das somas 

das notas dos quatro alunos aparecerão. Veja e confira 

na Figura 12.7.

So
ph

ie

Fonte: www.sxc.hu

Figura 12.6: É no local indicado pela seta (vértice inferior direito da célula) 
que você deve colocar a ponta do cursor do mouse para arrastá-lo até a 
última célula desejada. Com esse procedimento, você consegue repetir 
a fórmula da primeira célula em todas as outras marcadas.
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Além de somar, podemos subtrair, multiplicar, dividir e calcular 

potências usando o Excel. Para isso é só informar o sinal correto para 

realizar a operação. Na Tabela 12.2, você encontra os sinais que devemos 

utilizar para fazer contas no Excel.

Figura 12.7: Veja como fica a Tabela 12.1 no Excel. As notas finais foram 
calculadas pelo próprio programa a partir da fórmula fornecida.

Tabela 12.2: Os sinais e suas respectivas operações que podemos 
realizar utilizando o Excel.

Sinais Operação

+ adição

- subtração

* multiplicação

/ divisão

a^b A elevado a B (ab)
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Agora que você aprendeu a montar uma tabela no Excel, está 

apto a passar para a próxima fase da nossa viagem: construir gráficos. 

Você vai ver como a tarefa fica fácil utilizando esse programa.

MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

A internet é uma fonte riquíssima de 

informação. se você quiser saber mais 

sobre o excel, irá encontrar diversos manuais 

de instruções espalhados pela rede. Veja, a 

seguir, dicas de sites interessantes:

http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-

apostilas/ex_suma.htm

http://www.rtell.com.br/pcp/paginas/excel/

dexcel.htm

http://www.virtual.epm.br/material/tis/mat_

apoio/excel97/excel97.htm

http://www.tudosobrexcel.com
Fonte: www.sxc.hu

Atende ao Objetivo 1

Agora que você viu como se monta uma tabela no excel, é hora de tentar fazer sozinho.

Leia atentamente as seguintes informações: 

O sindicato dos operadores de cilindro de massas (máquina bastante utilizada na indústria 

de panificação e confeitarias) do estado do Mato Grosso encomendou uma pesquisa sobre 

o número de acidentes de trabalho ocorridos no ano de 2007 em cinco municípios da 

região do Médio Araguaia. O levantamento feito chegou aos seguintes números (dados 

fictícios): Araguaiana (78), Barra do Garças (46), Cocalinho (57), Novo Santo Antônio 

(41) e Pontal do Araguaia (62).

A
le

x 
Fi

or
e

ATIVIDADE 1
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a. A partir dos dados, monte uma tabela aproveitando o modelo a seguir.

ATIVIDADE 2

b. Agora tente montar a mesma tabela usando o Excel.

Atende ao Objetivo 1

Para realizar esta atividade você precisará de um computador. Abra o Excel e crie uma 

planilha com os dados da tabela a seguir. Calcule a nota final dos alunos utilizando o 

recurso de fórmulas:

1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação

Aluno 1 10 14 15

Aluno 2 15 13 11

Aluno 3 12 18 11

Aluno 4 18 15 10,5

Você aprendeu que o Excel é capaz de fazer cálculos, desde que você lhe informe a fórmula. 

Monte, então, a fórmula para que o programa seja capaz de calcular a nota final dos 

alunos. Mas leve em consideração os seguintes detalhes:
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• o peso da 1ª avaliação é 2;

• o peso da 2ª avaliação é 3; e

• o peso da 3ª avaliação é 5.

Uma dica importante: a fórmula para calcular a nota final de um aluno é:

Nota da 1ª avaliação × 2  + nota da 2ª avaliação × 3  +  nota da 3ª avaliação × 5

Escreva, na linha a seguir, a fórmula que você montou, mas não deixe de realizar a 

atividade no computador.

DESCOBRINDO OS MELHORES LUGARES: COMO 
CONSTRUIR GRÁFICOS

Você já sabe que o Excel permite que você construa gráficos, mas ainda 

não sabe como fazer um desses. É sobre a construção de gráficos que você 

vai aprender agora. Para isso, você precisa abrir uma planilha e escrever nela 

uma tabela contendo os dados que deverão estar no gráfico.

Fonte: ww.sxc.hu 

Figura 12.8: Planilhas eletrônicas, como o Excel, tornam muito mais fácil a vida 
de quem precisa construir gráficos.
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Os dados da tabela serão colocados nas células da matriz como você 

aprendeu na seção anterior. Depois de montada a tabela, vá até o menu e 

clique no comando INSERIR. Ao fazer isso, uma janela se abrirá. Clique, 

então, sobre a palavra gráfico e uma nova janela vai aparecer, como a 

que pode ser vista na Figura 12.9. Dentro dessa janela, você encontrará 

uma janela com o título “tipo de gráfico”. Nela verá os tipos de gráficos 

que estudamos nas Aulas 9 e 10 (linhas, colunas, barras, pizza) e alguns 

outros formatos. 

Figura 12.9: Planilha do Excel com a janela de gráficos aberta. Veja que à esquerda da janela 
existe uma lista com os tipos de gráficos que podem ser montados.

Uma forma mais fácil de acessar a janela com os tipos de gráficos 

é clicando sobre um ícone existente no cabeçalho da página inicial do 

Excel. O ícone é o desenho de um gráfico em colunas, como mostra a 

Figura 12.10.

Figura 12.10: A seta preta está indicando o ícone que 
abre a janela com os tipos de gráficos.
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Como você já sabe, para montarmos um gráfico temos que ter uma 

tabela em que os dados do gráfico estão disponíveis. Para nosso exemplo, 

vamos usar os dados da Tabela 12.3. Nela encontramos mais uma vez 

as notas de quatro alunos de uma escola. 

Tabela 12.3: Notas de quatro alunos de determinada escola. Cada aluno passou 
por três avaliações durante o ano letivo, e a nota final é a soma das notas de todas 
as avaliações.

1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação Nota final

Aluno 1 24 29 30 24 + 29 + 30 = 83

Aluno 2 21 19 40 21 + 19 + 40 = 80

Aluno 3 18 20 35 18 + 20 + 35 = 73

Aluno 4 20 21 33 20 + 21 + 33 = 74

O primeiro passo para a construção de um gráfico é escrever a 

tabela em uma planilha do Excel, como na Figura 12.11.

Figura 12.11: Reprodução da Tabela 12.3 em uma planilha do Excel.



324

e-Tec Brasil – Estatística Aplicada

325

   A
u

la 12 •  U
m

 p
asse

io
 p

e
lo

 Exce
l II

 

O próximo passo é selecionar a tabela. Para fazer isso, clique com 

o cursor do mouse sobre a célula A1 e arraste até a célula D5, a última 

célula da tabela. Você verá que todo o espaço referente à tabela ficará 

azul, como na Figura 12.11.

Em seguida, clique no ícone do gráfico (aquele apresentado na 

Figura 12.10). Isso abrirá a janela Assistente de Gráfico (Figura 12.12) 

com os tipos de gráficos. No topo da janela, temos dois subtítulos: Tipos 

Padrão e Tipos Personalizados. Esses subtítulos ficam escritos no que 

chamamos de abas. Na Figura 12.12, a aba “Tipos Personalizados” está 

indicada por uma seta cinza. Basta clicarmos sobre a aba para que seu 

conteúdo apareça na janela.

Figura 12.12: Assistente de Gráfico. Essa é a janela que abre ao clicarmos no ícone 
de gráficos; nela podemos escolher o tipo de gráfico que queremos montar.

Vamos fazer um gráfico em colunas. Para isso, clique na palavra 

Colunas (quando quiser um gráfico de outro tipo, é só clicar sobre o 

modelo desejado). Cada tipo de gráfico pode ser apresentado em mais 

de um formato. Observe que à esquerda da janela é possível escolher 

o subtipo do gráfico. Vamos escolher o primeiro subtipo de gráfico, 

clicando sobre ele.
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Depois de selecionar o subtipo, clique no botão Avançar (fica no 

rodapé da janela). Ao fazer isso, aparecerá uma nova janela. Veja a 

Figura 12.13.

ATENÇÃO!

 Se quiser visualizar como ficará seu gráfico no formato 

que escolheu, clique sobre o botão “Manter pressionado para exibir 

exemplo”, indicado com a seta preta na Figura 12.12, e mantenha 

pressionado o botão do mouse. 

Figura 12.13: Após escolher o tipo e o subtipo do gráfico, o programa avança para 
uma página igual à que você está vendo nesta imagem.
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Nessa nova janela você tem uma visualização do gráfico. Com a 

opção “Séries em” (observe a Figura 12.13), é possível escolher qual 

a variável que aparecerá no eixo X (eixo horizontal) do gráfico.

Faça o teste e clique na bolinha em frente à palavra Linhas. Observe 

que a variável que aparece no eixo X são as avaliações 1, 2 e 3, e para 

cada avaliação existem quatro colunas (Figura 12.13). Cada coluna é 

referente a um aluno que fez aquela avaliação. Como saber qual é o 

aluno? É só ler no retângulo que aparece do lado direito do gráfico, 

chamado de legenda. Nele está escrito o número do aluno e a cor da 

coluna que o identifica.

Agora clique na bolinha que precede a palavra Colunas e observe 

que o gráfico se altera (Figura 12.14). A variável que aparece no eixo X 

refere-se aos quatro alunos. Para cada aluno existem três colunas que 

são referentes às três avaliações que cada um fez. Da mesma forma, 

para identificar qual avaliação está sendo representada em cada coluna 

é necessário ler a legenda do gráfico. 

O que irá determinar qual das duas opções devemos escolher é a 

ênfase que queremos dar aos dados.
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Figura 12.14: Imagem do gráfico quando se opta pelas séries em colunas.

Para o nosso exemplo 

escolha a opção Linhas e, para

seguir em frente, clique no-

vamente no botão Avançar. 

Uma nova janela será aberta, 

igual à da Figura 12.15.

Na aba Título, você pode 

dar um nome ao seu gráfico, 

escrevendo-o no espaço Título 

do Gráfico. Pode também dar 

nome aos eixos coordenados: 

o nome do eixo das categorias (x) 

e o nome do eixo dos valores (y).
Figura 12.15: Terceira janela aberta na seqüência para a montagem 
do gráfico. Observe que esta janela possui várias abas que permitem a 
organização de vários itens referentes ao gráfico.
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Nas outras abas dessa terceira janela que foi aberta você conta 

com muitas opções para deixar seu gráfico mais atraente ou do jeito que 

você preferir. Experimente clicar nas outras abas e alterar alguns dados, 

sempre observando como fica o gráfico na própria janela.

Após modificar as configurações desejadas, clique em AVANÇAR. 

Você estará na última etapa da construção de gráficos. Nessa etapa 

aparece mais uma janela, e você tem que escolher dentre duas opções. 

Veja a Figura 12.16.

Figura 12.16: Quarta e última janela na construção de um gráfico. Ela possibilita que você escolha 
onde vai colocar o seu gráfico.

Nesta última etapa, você irá escolher onde seu gráfico irá ficar. 

Quando você quiser que o gráfico criado não fique na mesma planilha 

em que foi escrita a tabela (ou seja, uma nova planilha tiver de ser criada 

para receber apenas o gráfico), selecione o item Como Nova Planilha. 

Se você deseja que o gráfico construído fique na mesma planilha da 

tabela, clique em Como Objeto Em e selecione a planilha (Plan1, Plan2, 

Plan3). No caso do nosso exemplo, escolha esta opção.

Finalmente, clique no botão Concluir, que fica no rodapé à direita 

desta última janela. Após clicar nesse comando, deverá aparecer na sua 

tela um gráfico idêntico ao da Figura 12.17.
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SAIBA MAIS...SAIBA MAIS...

 Ao gosto do freguês

O Excel oferece muitas opções para a apre-

sentação final do gráfico. Podemos mudar as 

cores utilizadas, a espessura das colunas e bar-

ras, o fundo e até o tipo de borda. Para apren-

der muitas das possibilidades que a ferramenta 

oferece, você terá que “brincar” muito com ela. 

A seguir, veja algumas dicas para começar.

Para alterar as cores das barras ou outras partes 

do gráfico, clique sobre o local que 

deseja alterar e depois sobre o ícone 

de cores, que é representado por um balde de 

tinta inclinado. Uma janela se abre e você pode escolher a cor desejada.

Para inserir ou alterar o título, bem como mudar o tipo de gráfico e os dados de origem, clique com o 

botão direito do mouse sobre a área branca do gráfico. Uma janela se abrirá e você poderá 

escolher a opção que deseja modificar. 

Você pode, ainda, mudar o fundo e o tipo de borda do gráfico. É só colocar o cursor do

mouse sobre o fundo do gráfico, clicar com o botão direito e, quando a janela se abrir, 

escolher a opção Formatar Área de Plotagem.

Figura 12.17: Gráfico com as notas das três avaliações feitas pelos quatro alunos de uma escola. 
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Fonte: www.sxc.hu
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Você acompanhou a montagem de um gráfico em colunas, mas 

pode optar por outros tipos de gráficos. Para isso, basta seguir os mesmos 

passos utilizados na construção do exemplo, alterando apenas o modelo 

do gráfico. Por isso, não deixe de fazer as atividades propostas a seguir. 

Boa sorte!

Atende ao Objetivo 2

João Paulo quer montar um gráfico utilizando o Excel. Ele se lembra de todos os passos, 

mas não consegue lembrar a ordem que deve seguir. Ajude-o enumerando os passos para 

a construção de gráficos na ordem correta. Coloque os números dentro dos parênteses.

(    ) Dar nome ao gráfico e aos eixos coordenados.

(    ) Escolher o subtipo de gráfico.

(    ) Clicar no ícone Gráficos.

(    ) Escrever a tabela na planilha.

(    ) Escolher qual variável será analisada no eixo X.

(    ) Determinar em que planilha o gráfico deverá ser apresentado.

(    ) Selecionar a tabela.

(    ) Escolher o tipo de gráfico.

ATIVIDADE 3

 R
od

rig
o 

V
al

ad
ar

es

Fonte: www.sxc.hu
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Atende ao Objetivo 2

Agora uma atividade prática. Na tabela a seguir você encontra a quantidade de folhas de 

papel utilizadas por determinada escola durante três meses. 

Quantidade de folhas utilizadas pela escola 

Mês Quantidade de folhas 
(por mil folhas)

Agosto/2008 6,0

Setembro/2008 7,5

Outubro/2008 8,0

Fonte: Dados fictícios

Com base nos dados da tabela, construa os gráficos pedidos (não se esqueça de colocar 

o título):

a. Em colunas

b. Em barras

c. Em linha

d. Pizza

ATIVIDADE 4

RESUMINDO...
 

• O primeiro passo para construir um gráfico é criar uma tabela com os dados na matriz do 
Excel.

• O Excel pode fazer cálculos; para isso basta colocar a fórmula, com os símbolos adequados, 
na célula em que o resultado deverá aparecer. Utiliza-se + para adição, − para subtração, * 
para multiplicação, / para divisão e ^ separando-se base de expoente.

• Para montar o gráfico a partir da tabela é preciso selecioná-la e depois clicar sobre o ícone 
que é um gráfico (esse é o caminho mais fácil).

• Você pode escolher o tipo e o subtipo do gráfico que desejar em uma janela chamada Assistente 
do Gráfico.

• Na janela Assistente do Gráfico é possível colocar o título do gráfico, o nome dos eixos 
coordenados e escolher em qual dos eixos as variáveis devem aparecer. 
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INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você aprenderá sobre o conceito de medidas de 

tendência central. A primeira medida de tendência central que você 

estudará é a média aritmética. Até lá!

ATIVIDADE 1

a.

Acidentes incapacitantes com cilindro 
de massas região do médio Araguaia

estado do Mato Grosso – 2007

Nome da cidade Número de acidentes

Araguaiana 78

Barra do Garças 46

Cocalinho 57

Novo Santo Antônio 41

Pontal do Araguaia 62

b.

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
 

ATIVIDADE 2

Ao escrever os dados da tabela na planilha do Excel, ela ficará da seguinte forma:
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Da forma como foi montada a tabela na planilha, as notas do Aluno 1 ficaram dispostas 

assim: 

A nota da primeira avaliação está na célula B2.

A nota da segunda avaliação está na célula C2.

A nota da terceira avaliação está na célula D2.

É preciso, então, abrir uma quarta coluna para as notas finais. A fórmula deverá ser escrita 

na célula E2.

Como foi dito no exercício, a fórmula que leva em consideração os pesos é: 

Nota da 1ª avaliação x 2  + nota da 2ª avaliação x 3  +  nota da 3ª avaliação x 5

No lugar das notas, você deve colocar as células em que elas estão, ou seja, a fórmula é:

=B2*2+C2*3+D2*5

Veja, a seguir, como fica a planilha com a fórmula:
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Para que a fórmula faça o mesmo cálculo para todos os outros alunos, basta sele-

cionar a célula da fórmula (clicando com o cursor do mouse sobre ela) e arrastar o mouse 

até a última célula da coluna de nota final (célula E5). Veja a seguir o resultado final.

ATIVIDADE 3

(7) Selecionar a tabela.

(5) Escolher qual variável será analisada no eixo X. 

(3) Clicar no ícone Gráficos.

(1) Dar nome ao gráfico e aos eixos coordenados.

(6) Determinar em que planilha o gráfico deverá ser apresentado.

(8) Escolher o tipo de gráfico.

(2) Escolher o subtipo de gráfico.

(4) Escrever a tabela na planilha.

ATIVIDADE 4

a. Em colunas

Para fazer esse gráfico, basta criar a tabela no Excel, selecionar o gráfico e ir em Criar 

Gráfico. Para retirar a legenda, basta clicar sobre ela e teclar DELETE.
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Quantidade de folhas utilizadas pela escola A
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b. Em barras

c. Em linha
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