EXCEL 2010

INTRODUÇÃO
O Microsoft Office Excel 2010 é uma ferramenta poderosa que você
pode usar para criar e formatar planilhas, bem como analisar e compartilhar
informações para tomar decisões mais embasadas.
Com a nova interface orientada a resultados, uma sofisticada
visualização de dados e modos de exibição de tabela dinâmica, é mais fácil
criar e usar gráficos de aparência profissional.
Você pode compartilhar informações comerciais, confidenciais de
maneira mais ampla e mais segura com colegas de trabalho, clientes e
parceiros comerciais.
Ao compartilhar uma planilha usando o Office Excel 2010 e os seus
Serviços, você pode navegar, classificar, filtrar, inserir parâmetros e interagir
com modos de exibição de tabela dinâmica diretamente no navegador da
Web.
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Confira a tela do Excel na figura abaixo:
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1) BARRA DE TÍTULOS
2) BOTÃO ARQUIVO
3) BARRA DE FERRAMENTAS DE ACESSO RÁPIDO
4) BARRA DE ROLAGEM
5) BARRA DE STATUS
6) FAIXA DE OPÇÕES
7) BOTÕES DE CONTROLE
8) BARRA DE FÓRMULAS
9) ÁREA DE TRABALHO
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EXERCÍCIOS...........................................................
2) Defina o que é planilha.
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

3) Complete.
CRIAR - FERRAMENTA- INTERFACE - DADOS - COMPARTILHAR GRÁFICOS - FORMATAR
O Microsoft office excel 2010 é uma ____________________poderosa
que você pode usar para ___________________e ___________________
planilhas, bem como analisar e _____________________informações para
tomar decisões mais embasadas.
Com a nova ________________orientada a resultados, uma sofisticada
visualização de _________________e modos de exibição de tabela dinâmica,
é mais fácil criar e usar ___________________de aparência profissional.
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FORMATAR COMO TABELA...........................................................
Formatar como Tabela possibilita agilizar e generalizar a formatação
(estética) da planilha. Para fazer a AutoFormatação selecione as células
desejadas e em seguida posicione o mouse sobre a guia
, depois
clique com o botão esquerdo do mouse sobre a opção Formatar como Tabela.

Para que a Formatação como Tabela funcione é necessário selecionar
mais de uma célula. A seguinte janela abrirá:
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EXERCÍCIOS...........................................................
10) É possível alterar e salvar um tema?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11) Relacione:
(

) Insere uma imagem.

(

) Insere a data.

(

) Insere o nome de arquivo.

(

) Formata o texto inserido.

d)

(

) Insere a hora.

e)

(

) Insere o nome da planilha.

(

) Formata a imagem inserida.

(

) Insere o número de páginas, mostrando a quantidade.

(

) Insere o número da página.

(

) Insere o caminho em que o arquivo se encontra.

a)
b)
c)

f)
g)
h)
i)
j)
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Obs: Não podemos utilizar a cópia de fórmula nesse caso, pois a célula
vai mudar as células de B2/B7 para B3/B7, e assim sucessivamente. Então
é necessário digitar uma fórmula nova para cada célula respectiva =B3/B7,
=B4/B7, =B5/B7 e =B6/B7.
FÓRMULA DE MULTIPLICAÇÃO....................................................
No supermercado Bem Servido, foram comprados 4 pacotes de feijão,
2 de arroz, 5 de macarrão, 3 de farinha e 1 de fubá. Mesmo sabendo o preço
unitário, é necessário saber o total de cada produto.
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