
Aula 07 – Fixação de células e Gráficos 

 

Para exemplo iremos usar a planilha abaixo estudado na aula. 

Para realizar a soma das populações dos estados da região basta ir na célula adjacente ao nome 

da região e inserir a fórmula (Figura 1): 

= soma(B6:B9) 

 

Figura 1. Soma das populações dos estados da região. 

 

Para formatar as células com separador de milhar basta selecionar as células, clicar com o botão 

direito do mouse, clicar em “Formatar células” e a seguir clicar em “Usar Separado de 1000 (.)” 

conforme as Figuras 2 e 3. 

 

Figura 2. Acesso a opção “Formatar células”. 



 

Figura 3. Formatando células com separador de 1000 (.). 

 

Fixando o valor de células na planilha Eletrônica 

Para fixar o valor de uma célula basta inserir o caractere especial $ (conhecido como dólar) antes 

da coluna e linha conforme a Figura 4. 

OBS1: lembrando que caso se queira fixar a célula toda deve-se usar o $ antes da coluna e da 

linha: $C$2; 

OBS2: caso se queira fixar apenas a coluna deve-se colocar $ antes da referência da coluna: $C2; 

OBS3: caso se queira fixar apenas a linha deve-se colocar $ antes da referência da linha: C$2. 

 

Figura 4. Fixando o valor de uma célula em planilha eletrônica. 

 

Formatar específica em células de planilha eletrônica 

Para realizar a formatação específica de uma célula ou conjunto de células, basta selecionar a 

célula ou células, clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção “Formatar células” 

(Figura 5) e a seguir escolher a opção de formatação desejada, por exemplo: porcentagem, data, 

número, moeda e etc. (Figura 6). 



 

Figura 5. Acesso a opção “Formatar células”. 

 

 

Figura 6. Formatação das células com a opção “Porcentagem”. 

 

Gráficos em planilha eletrônica 

Para criar gráficos em planilhas eletrônicas o segredo é realizar a seleção correta dos dados. 

Quando os dados estão em sequência basta clicar no mouse com o botão esquerdo, segurar e 

arrastar por toda a seleção desejada. 

No entanto, quando há necessidade de selecionar intervalos deve-se segurar o botão “ctrl” e 

segurar o botão esquerdo do mouse, selecionar o primeiro trecho, soltar o botão do mouse, 

posicionar o ponteiro na seleção seguinte e novamente segurar o botão esquerdo do mouse e 

selecionar a sequência, soltar o botão do mouse e caso haja mais alguma sequência de dados 

não adjacentes proceder novamente da mesma forma, sempre segurando o botão “ctrl” mais o 

botão esquerdo do mouse, selecionar e soltar o botão esquerdo (mas sempre com o “ctrl” 

pressionado) e assim por diante. 



Após a seleção estar feita (Figura 7) basta clicar no menu “Formatar” e depois na opção inserir 

gráfico, como gráfico de barras (Figura 8) ou gráfico de pizza (Figura 9) por exemplo, entre outros 

tipos de gráficos existentes. 

Passos: 

1. Clique no interior do intervalo de células que você deseja apresentar no seu gráfico. 

2. Clique no ícone “Inserir gráfico” na barra de ferramentas Padrão. Você verá uma visualização 

do gráfico e o Assistente de gráfico. 

3. Siga as instruções no Assistente de gráfico para criar um gráfico. 

 

Figura 7. Seleção dos dados que serão exibidos no gráfico. 

 

Figura 8. Seleção de gráfico de barras. 

 



 

Figura 9. Seleção de gráfico de pizza. 

 

 

 

 


