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FORMATAR UMA TABELA DO EXCEL
 O Microsoft Office Excel fornece vários estilos
predefinidos de tabela (ou estilos rápidos) que podem
ser usados para formatar rapidamente uma tabela. Se
esses estilos predefinidos não atenderem às suas
necessidades, você poderá criar e aplicar um estilo de
tabela personalizado. Embora você só possa excluir
um estilo de tabela personalizado, você pode remover
qualquer estilo de tabela para que não seja mais
aplicado aos dados.



ESCOLHER UM ESTILO DE TABELA AO
CRIAR UMA TABELA
1. Na planilha, selecione um intervalo de células

que você deseja formatar rapidamente como
uma tabela.

2. Na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clique
em Formatar como Tabela.

3. Em Clara, Média ou Escura, clique no estilo que
tabela que deseja usar.



APLICAR UM ESTILO DE TABELA A UMA
TABELA EXISTENTE
 Na planilha, selecione a tabela à qual você deseja
aplicar um estilo de tabela.
 Isso exibe as Ferramentas de Tabela, adicionando
uma guia Design.

 Na guia Design, no grupo Estilos de Tabela, siga
um destes procedimentos:
 Clique no estilo de tabela que deseja usar.



APLICAR UM ESTILO DE TABELA A UMA
TABELA EXISTENTE

 Use os botões de seta para rolar através dos estilos de
tabela disponíveis.

 Clique no botão Mais Imagem do botão e em Clara,
Média ou Escura, clique no estilo da tabela que você
deseja usar.



APLICAR FORMATAÇÃO CONDICIONAL
1. Na guia página inicial, no grupo estilos, clique na seta ao

lado de Formatação condicional e clique em Escalas de
cores.

2. Passe o mouse sobre os ícones de escalas de cores para
visualizar os dados com formatação condicional aplicada.

Em uma escala de três cores, a cor superior representa
valores mais altos, a do meio, valores médios, e a inferior,
valores mais baixos. Esse exemplo usa a escala de cores
Vermelho-Amarelo-Azul.



TESTE A FORMATAÇÃO CONDICIONAL
 Na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clique
na seta ao lado de Formatação Condicional e
teste os estilos disponíveis.



APLICAR VALIDAÇÃO DE DADOS A
CÉLULAS
1. Selecione uma ou mais células para validar.
2. Na guia Dados, no grupo Ferramenta de Dados,

clique em Validação de Dados.



APLICAR VALIDAÇÃO DE DADOS A
CÉLULAS
3. Na guia Configurações, na caixa Permitir,

escolha Lista.



CRIAR GRÁFICOS COM SEUS DADOS EM
UMA PLANILHA
 Um gráfico é uma representação visual de seus
dados. Usando elementos como colunas (em um
gráfico de colunas) ou linhas (em um gráfico de
linhas), um gráfico exibe uma série de dados
numéricos em um formato gráfico.



CRIAR GRÁFICOS COM SEUS DADOS EM
UMA PLANILHA
 Na guia Inserir, no grupo Gráficos, clique no tipo
de gráfico que deseja usar e clique em um subtipo
de gráfico.

 Para ver todos os tipos de gráfico disponíveis, clique em Imagem do botão para
iniciar a caixa de diálogo Inserir Gráfico e clique nas setas para rolar entre os tipos
de gráfico.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 Todo material dessa aula foi preparado com o
próprio site de Suporte da Microsoft

 Link: https://support.office.com/



Exercícios práticos



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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