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Introdução

Essa será a semana que quero te mostrar como é possível 

aprender Excel diariamente de um modo fácil, simples e 

totalmente intuitivo. 

Você irá aprender o básico do Excel para criação de suas 

primeiras planilhas! 

Vamos começar agora?
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Conteúdo

Conceitos Básicos 

Planilha X Pasta de Trabalho 

Linhas e Colunas são o que? 

Minha primeira tabela 
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Conceitos Básicos

Muitos quando começam a trabalhar com o Word para 

fazer cartas, documentos e chegam a fazer a primeira 

tabela ouvem o termo, EXCEL! 

Ai ficam pensando, o que é isso? Será que é difícil? Para 

que serve? Nossa fazer contas? Meu Deus! 

Fazem tantas perguntas quem esta a iniciar no mundo da 

informática que acaba criando uma barreira. 
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Conceitos Básicos

Aqui vamos eliminar essa barreira por isso quero que você 

aplique o conhecimento nos vídeos e use esse material de 

apoio para aprender mais sobre Excel. 

Vamos definir alguns conceitos em teoria que são 

fundamentais para você, antes de começar! 
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Planilha e Pasta de Trabalho

Pasta de Trabalho é o nome do arquivo do Excel, igual ao 

Word, qual o nome padrão do arquivo? Documento, no 

Excel é assim também, dessa forma a Pasta de Trabalho é 

o nome padrão do tipo de arquivo. 

Dentro da Pasta de Trabalho temos as planilhas onde 

podemos criar Tabelas! 
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Pasta de Trabalho e Planilhas

PASTA de TRABALHO 

Planilhas

Tabelas
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Linhas e Colunas

Linhas e colunas nos trazem a outro conceito importante, 

células. Vamos entender na imagem. 

Linhas são 

representadas por 

números. 

Colunas são 

representadas por 

Letras 

Colunas e Linhas 

quando cruzadas, 

temos as células. 
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Minha Primeira Tabela
Agora chegou a hora de acompanhar a video aula e ver como é possível criar a 

primeira tabela no Excel, veja abaixo o exemplo da Tabela Criada. 
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Minha Primeira Tabela
Nesta tabela você aprenderá as primeiras noções básicas de como criar uma 

tabela, fazer formatação rápida, além de fazer os primeiros cálculos até 

envolvendo porcentagem!

Confira quantas vezes for necessário a vídeo da aula!

O foco desta planilha é mais a 

construção da tabela, digitar os 

valores, os cálculos serão a 

consequência do teu aprendizado! 

Boa aula!
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Curso de Excel OnLine

Gostou dessa primeira aula? Baixe o material, tire dúvidas nos comentários ou 

via e-mail, eu, Michel Fabiano, professor do curso, estou aqui para te ajudar da 

melhor forma possível! 

Se você tem interesse em fazer a formação essencial onde você vai aprender 

do zero até ao nível de um especialista em 25 dias, te convido a visitar o curso 

de excel online e confira nossa grade de estudos!

www.cursodeexcelonline.com

Dúvidas da Aula:

michel@cursodeexcelonline.com

Comentário na aula - Youtube

http://www.cursodeexcelonline.com/

