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OFFICE 365
A Microsoft é uma das principais empresas de desenvolvimento de
softwares do mundo, responsável pelo mais popular sistema operacional de
computadores pessoais, o Windows.
Um dos mais populares produtos da Microsoft é o pacote Office (escritório,
em inglês), um conjunto de programas utilizados em instituições e
empresas.
Os principais softwares do pacote Office são o Microsoft Word (para edição
de texto), o Microsoft Excel (para edição de planilhas) e o Microsoft Power
Point (para edição de apresentações).
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Similar ao Google Drive, o OneDrive é o serviço de armazenamento de dados
(documentos) em nuvem da Microsoft.
Por meio dele é possível criar, armazenar e compartilhar todo tipo de documento
através de dispositivos (smartphone, tablet ou computador), desde que o usuário
possua uma conta de e-mail registrada na Microsoft e esteja conectado à rede de
internet.
No OneDrive temos o Office 365 online. Ele é a versão online dos aplicativos de
edição de documentos da Microsoft Office, ou seja, a versão on-line do Word,
Excel, PowerPoint, OneNote e Calendário.
Como no Google Documentos, no Office online o usuário pode criar, editar e
também trabalhar em equipe simultaneamente, sendo que as edições nele
realizadas são salvas automaticamente e de forma segura.
OFFICE 365 ONLINE: ARQUIVOS NA NUVEM
AULA 03
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Tem suporte nos sistemas operacionais Windows, macOS, iOS e Android,
A suite inclui versões na nuvem do Exchange, Outlook, OneDrive, OneNote,
SharePoint, Teams, Yammer, Power BI, Stream, Bookings, Skype, Office
Online, versões no computador do Publisher e Access e, proteção contra
phishing e ransomware, e atualizações automáticas periódicas.

Possui uma versão que pode ser utilizada online diretamente do navegador
mas também pode ser instalado no windows, sendo necessário ter uma conta
microsoft para acesso à ambos.

Com o lançamento do Office 2013, o Office 365 é expandido para incluir
novos planos com o objetivo de atingir diferentes tipos de empresas,
incluindo novos planos para os consumidores em geral que querem usar o
Office para desktop e mobile com base em assinatura.
AULA 03
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MICROSOFT OFFICE - COMPARATIVO COM OUTRAS SUÍTES DE ESCRITÓRIO
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MICROSOFT
WORD
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MICROSOFT WORD - TELA DE BOAS VINDAS
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MICROSOFT WORD - ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS

Os documentos produzidos com o editor de textos Microsoft Word possuem a seguinte
estrutura básica:
- Documentos – arquivos DOCX criados pelo Microsoft Word 2007 e superiores. Os
documentos são arquivos editáveis pelo usuário, que podem ser compartilhados com outros
usuários para edição colaborativa;
- Os Modelos (Template), com extensão DOTX, contém formatações que serão aplicadas aos
novos documentos criados a partir dele. O modelo é usado para a padronização de
documentos;
- O modelo padrão do Word é NORMAL.DOTM (Document Template Macros – modelo de
documento com macros). As macros são códigos desenvolvidos em Visual Basic for
Applications (VBA) para a automatização de tarefas;
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MICROSOFT WORD - ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS

MICROSOFT WORD - ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS

Páginas – unidades de organização do texto, segun- do a orientação, o tamanho do papel e
margens. As principais deﬁnições estão na guia Layout, mas também encontrará algumas
deﬁnições na guia Design;
Seção – divisão de formatação do documento, onde cada parte tem a sua conﬁguração.
Sempre que forem usadas conﬁgurações diferentes, como margens, colunas, tamanho da
página, orientação, cabeçalhos, numeração de páginas, entre outras, as seções serão usadas;
Parágrafos – formado por palavras e marcas de formatação. Finalizado com Enter, contém
formatação independente do parágrafo anterior e do parágrafo seguinte;
Linhas – sequência de palavras que pode ser um parágrafo, ocupando uma linha de texto. Se for
ﬁnalizado com Quebra de Linha, a conﬁguração atual permanece na próxima linha;
Palavras – formado por letras, números, símbolos, caracteres de formatação etc.
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MICROSOFT WORD - OPÇÕES DE SALVAMENTO DE ARQUIVOS

Os arquivos produzidos pelo Microsoft Ofﬁce podem ser gravados no formato PDF.
O Microsoft Word, desde a versão 2013, possui o recurso “Refuse PDF”, que permite editar um
arquivo PDF como se fosse um documento do Word.
O Microsoft Word pode gravar o documento no formato ODT, do LibreOfﬁce, assim como é
capaz de editar documentos produzidos no outro pacote de aplicativos.
As versões do Ofﬁce 365 oferecem o recurso de “Salvamento automático”, associado à conta
Microsoft, para armazenamento na nuvem Microsoft OneDrive. Como na versão on-line, a
cada altera- ção, o salvamento será realizado.
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MICROSOFT WORD - OPÇÕES DE SALVAMENTO DE ARQUIVOS

13

MICROSOFT WORD - MODOS DE EXIBIÇÃO

Layout de Impressão”. É o padrão ao abrir ou iniciar um novo documento.
O documento será mostrado na tela da mesma forma que será impresso no papel.
Modo de Leitura permite visualizar o documento sem outras distrações como a Faixa de Opções
com os ícones.

Layout da Web é usado para visualizar o documento como ele seria exibido se estivesse
publicado na Internet como página web.
Estrutura de Tópicos - apenas os estilos de Títulos serão mostrados, auxiliando na organização
dos blocos de conteúdo.
Rascunho que antes era modo “Normal”, exibe o conteúdo de texto do documento sem os
elementos gráﬁcos (imagens, cabeçalho, rodapé) existentes nele.
Os modos de exibição estão na guia “Exibir”, que faz parte da Faixa de Opções.
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MICROSOFT WORD - GUIA EXIBIR
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MICROSOFT WORD - FAIXA DE OPÇÕES
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MICROSOFT WORD - FAIXA DE OPÇÕES
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MICROSOFT WORD - FAIXA DE OPÇÕES
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MICROSOFT WORD - RECUO DOS PARÁGRAFOS
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MICROSOFT WORD - CARACTERES NÃO IMPRIMÍVEIS

20

MICROSOFT WORD - CARACTERES NÃO IMPRIMÍVEIS
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MICROSOFT WORD - ATALHOS DE TECLADO

Para

Pressione

Abrir um documento.

Ctrl+O

Criar um novo documento.

Ctrl+N

Salvar o documento.

Ctrl+S

Fechar o documento.

Ctrl+W

Recortar o conteúdo selecionado para a área de transferência.

Ctrl+X

Copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência.

Ctrl+C

Colar o conteúdo da Área de transferência.

Ctrl+V

Selecionar todo o conteúdo do documento.

Ctrl+A

Dividir a janela do documento.

Ctrl+Alt+S

Remover a divisão da janela do documento.

Alt+Shift+C ou Ctrl+Alt+S
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MICROSOFT WORD - ATALHOS DE TECLADO

Para

Pressione

Aplicar formatação em negrito ao texto.

Ctrl+B

Aplicar formatação itálico ao texto.

Ctrl+I

Aplicar formatação de sublinhado ao texto.

Ctrl+U

Diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte.

Ctrl+[

Aumentar em 1 ponto o tamanho da fonte.

Ctrl+]

Centralizar o texto.

Ctrl+E

Alinhar o texto à esquerda.

Ctrl+L

Alinhar o texto à direita.

Ctrl+R

Cancelar um comando.

Esc

Desfazer a ação anterior.

Ctrl+Z
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VAMOS PARA A PARTE PRÁTICA!
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MICROSOFT
POWERPOINT
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MICROSOFT POWERPOINT

O PowerPoint é usado em apresentações, cujo objetivo é informar
sobre um determinado tema, podendo usar: imagens, sons, textos e
vídeos que podem ser animados de diferentes maneiras.
O PowerPoint tem suporte a objetos OLE e inclui uma ferramenta
especial de formatação de texto (WordArt), modelos de
apresentação pré-definidos, galeria de objetos gráficos e uma gama
de efeitos de animação e composição de slides.
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MICROSOFT POWERPOINT - EXTENSÕES DE ARQUIVO
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MICROSOFT POWERPOINT - GUIAS (FAIXA DE OPÇÕES)
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MICROSOFT POWERPOINT - PRINCIPAIS ATALHOS
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MICROSOFT POWERPOINT - PRINCIPAIS ATALHOS
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MICROSOFT POWERPOINT - ESTRUTURA BÁSICA DAS APRESENTAÇÕES

As apresentações de slides podem ser gravadas em formato de imagens (JPG,
PNG), slide por slide, e até transformadas em vídeo (extensão MP4).

SIM, O POWERPOINT SERVE PARA CRIAR VÍDEOS ANIMADOS.

Os recursos do PowerPoint, como animações, transições, narração, serão
inseridos no vídeo, que poderá ser reproduzido em outros dispositivos, como
Smart TV em totens de propagandas.
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MICROSOFT POWERPOINT - ESTRUTURA BÁSICA DAS APRESENTAÇÕES

Slide: unidade de edição, como uma página da apresentação.
Slide Mestre: slide com o modelo de formatação que será usado pelos slides
da apresentação atual.
Design: aparência do slide ou de toda a apresentação. O design combina
cores, estilos e padrões para que a aparência tenha um visual harmonizado. O
PowerPoint oferece “Ideias de Design” a cada objeto inserido no slide.
Layout: disposição dos elementos dentro do slide. Quando a apresentação é
iniciada, o slide de slide de título é apresentado. O usuário poderá alterar para
outro layout. Cada slide da apresentação poderá ter um layout diferente.
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MICROSOFT POWERPOINT - PRINCIPAIS ÍCONES
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MICROSOFT POWERPOINT - PRINCIPAIS ÍCONES
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VAMOS PARA A PARTE PRÁTICA!
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MICROSOFT
EXCEL
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MICROSOFT EXCEL

O Microsoft Excel é um editor de planilhas (Folhas de Cálculo)
produzido pela Microsoft.
Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas
ferramentas de cálculo e de construção de tabelas.
As Planilhas de cálculos são amplamente utilizadas nas empresas para
as mais diferentes tarefas.
Desde a criação de uma agenda de compromissos, passando pelo
controle de ponto dos funcionários e folha de pagamento, ao controle
de estoque de produtos e base de clientes.
Planilhas NÃO SÃO BANCOS DE DADOS. Um banco de dados tem informações
armazenadas em registros, separados em tabelas, conectados por relacionamentos, para a
realização de consultas.
37

MICROSOFT EXCEL - GUIAS (FAIXA DE OPÇÕES)
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MICROSOFT EXCEL - ATALHOS DE FORMATAÇÃO
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MICROSOFT EXCEL - ESTRUTURA BÁSICA DE UMA PLANILHA
Espaço de Trabalho – Quando temos vários arquivos abertos, podemos salvar o espaço de trabalho. Em
outro momento, quando abrirmos o arquivo do espaço de trabalho, todas as planilhas que estavam
abertas serão reabertas, posicionando o cursor na célula em que deixamos antes.
A planilha em Excel, ou folha de dados, poderá ser impressa em sua totalidade, ou apenas áreas
deﬁnidas pela Área de Impressão, ou a seleção de uma área de dados, ou uma seleção de planilhas do
arquivo, ou toda a pasta de trabalho.

Ao contrário do Microsoft Word, o Excel trabalha com duas informações
em cada célula: dados reais e dados formatados.
Ex:se uma célula mostra o valor 5, poderá ser o número 5 ou uma
função/fórmula que calculou e resultou em 5 (como =10/2).
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MICROSOFT EXCEL - ESTRUTURA BÁSICA DE UMA PLANILHA
Espaço de Trabalho – Quando temos vários arquivos abertos, podemos salvar o espaço de trabalho. Em
outro momento, quando abrirmos o arquivo do espaço de trabalho, todas as planilhas que estavam
abertas serão reabertas, posicionando o cursor na célula em que deixamos antes.
A planilha em Excel, ou folha de dados, poderá ser impressa em sua totalidade, ou apenas áreas
deﬁnidas pela Área de Impressão, ou a seleção de uma área de dados, ou uma seleção de planilhas do
arquivo, ou toda a pasta de trabalho.

Ao contrário do Microsoft Word, o Excel trabalha com duas informações
em cada célula: dados reais e dados formatados.
Ex:se uma célula mostra o valor 5, poderá ser o número 5 ou uma
função/fórmula que calculou e resultou em 5 (como =10/2).
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MICROSOFT EXCEL - ESTRUTURA BÁSICA DE UMA PLANILHA

Célula: unidade da planilha de cálculos, o encontro entre uma linha e uma coluna.
A seleção individual é com a tecla CTRL e a seleção de áreas é com a tecla SHIFT
(assim como no sistema operacional).
Coluna: células alinhadas verticalmente, nomeadas com uma letra.
Linha: células alinhadas horizontalmente, numeradas com números.
Planilha: o conjunto de células organizado em uma folha de dados. Na versão atual
são 65546 colunas (nomeadas de A até XFD) e 1048576 linhas (numeradas).
Pasta de Trabalho: arquivo do Excel (extensão XLSX) contendo as planilhas, de 1 a N
(de acordo com quantidade de memória RAM disponível, nomeadas como Planilha1,
Planilha2, Planilha3).
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MICROSOFT EXCEL - FORMATO DE NÚMEROS NAS CÉLULAS
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MICROSOFT EXCEL - SIMBOLOGIA
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
SOMA(valores) : realiza a operação de soma nas células selecionadas. No Microsoft Excel, a função SOMA efetua a
adição dos valores numéricos informados em seus argumentos. Se existirem células com textos, elas serão
ignoradas. Células vazias não são somadas.

=SOMA(A1;A2;A3) Efetua a soma dos valores existentes nas células A1, A2 e A3.
=SOMA(A1:A5) Efetua a soma dos 5 valores existentes nas células A1 até A5
=SOMA(A1;34;B3) Efetua a soma dos valores da célula A1, com 34 (valor literal) e B3.
=SOMA(A1:B4) Efetua a soma dos 8 valores existentes, de A1 até B4. O Excel não faz ‘triangulação’,
operando apenas áreas quadrangulares.
=SOMA(A1;B1;C1:C3) Efetua a soma dos valores A1 com B1 e C1 até C3.
=SOMA(1;2;3;A1;A1) Efetua a soma de 1 com 2 com 3 e o valor A1 duas vezes.
z SOMASE(valores;condição): realiza a operação de soma nas células selecionadas, se uma condi- ção for
atendida. A sintaxe é =SOMASE(onde;qual o critério para que seja somado)
=SOMASE(A1:A5;”>15”) Efetuará a soma dos valores de A1 até A5 que sejam maiores que 15
=SOMASE(A1:A10;”10”) Efetuará a soma dos valores de A1 até A10 que forem iguais a 10.
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
=MÉDIA(valores): realiza a operação de média nas células selecionadas e exibe o valor médio encontrado.
MEDIA(A1:A5) Efetua a média aritmética simples dos valores existentes entre A1 e A5. Se forem 5 valores, serão
somados e divididos por 5. Se existir uma célula vazia, serão somados e divididos por 4. Células vazias não entram
no cálculo da média.

=MED(valores): informa a mediana de uma série de valores.
Mediana é o ‘valor no meio’. Se temos uma sequência de valores com quantidade ímpar, eles serão ordenados e o
valor no meio é a sua mediana. Por exemplo, para os valores (5,6,9,3,4), ordenados são (3,4,5,6,9) e a mediana é 5.
Se temos uma sequência de valores com quantidade par, a mediana será a média dos valores que estão no meio.
Por exemplo, para os valores (2,13,4,10,8,1), ordenados são (1,2,4,8,10,13), e no meio temos 4 e 8. A média de 4 e 8
é 6 ((4+8)/2).
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
=MÁXIMO(valores): exibe o maior valor das células selecionadas.

=MAXIMO(A1:D6) Exibe qual é o maior valor na área de A1 até D6. Se houver dois valores iguais, apenas um será
mostrado.

=MAIOR(valores;posição): exibe o maior valor de uma série, segundo o argumento apresentado. Valores iguais
ocupam posições diferentes.

=MÁXIMO(valores): exibe o maior valor das células selecionadas.

=MAXIMO(A1:D6) Exibe qual é o maior valor na área de A1 até D6. Se houver dois valores iguais, ape- nas um será
mostrado.

=MAIOR(valores;posição): exibe o maior valor de uma série, segundo o argumento apresentado. Valores iguais
ocupam posições diferentes.

47

MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
=CONT: As funções CONT são usadas para informar a quantidade de células, que atendem às condições especiﬁcadas.
=CONT.NÚM - para contar quantas células possuem números.
=CONT.VALORES - quantidade de células que estão preenchidas.
=CONTAR.VAZIO - quantidade de células que não estão preenchidas.
=CONT.SE - quantidade de células que atendem a uma condição especíﬁca.
CONT.SES - quantidade de células que atendem a várias condições simultaneamente.
=CONT.VALORES(células): esta função conta todas as células em um intervalo, exceto as células vazias.
=CONT.VALORES(A1:A10): Informa o resultado da contagem, informando quantas células estão preenchidas com valores,
quaisquer valores.
=CONT.NÚM (células): conta todas as células em um intervalo, exceto células vazias e células com texto.
=CONT.NÚM(A1:A8): Informa quantas células no intervalo A1 até A8 possuem valores numéricos.
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
CONT.SE(células;condição): Esta função conta quantas vezes aparece um determinado valor (número ou texto) em um
intervalo de células (o usuário tem que indicar qual é o critério a ser contado)
=CONT.SE(A1:A10;”5”) Efetua a contagem de quantas células existem no intervalo de A1 até A10 contendo o valor 5.
=CONT.SES(células1;condição1;células2;condi- ção2) : Esta função conta quantas vezes aparece um determinado valor
(número ou texto) em um intervalo de células (o usuário tem que indicar qual é o critério a ser contado), atendendo a todas
as condições especiﬁcadas.
=CONT.SES(A1:A10;”5”;B1:B10;”7”) Efetua a contagem de quantas células existem no intervalo de A1 até A10 contendo o
valor 5 e ao mesmo tempo, quantas células existem no intervalo de B1 até B10 contendo o valor 7.
=CONTAR.VAZIO (células) : conta as células vazias de um intervalo.
=CONTAR.VAZIO(A1:A8) Informa quantas células vazias existem no intervalo A1 até A8.
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
SOMASE(células para testar;teste;células para somar): Efetua um teste nas células especiﬁcadas, e soma as
correspondentes nas células para somar. Os intervalos de teste e de soma podem ser os mesmos.
=SOMASE(A1:A10;”>6”;A1:A10) somará os valores de A1 até A10 que sejam maiores que 6.
=SOMASE(A1:A10;”<3”;B1:B10) somará os valores de B1 até B10 quando os valores de A1 até A10 forem menores que 3.
=SOMASES(células para somar; células1; teste1; células2; teste2): Veriﬁca as células que atendem aos testes e soma as
células correspondentes.
Os intervalos de teste e de soma podem ser os mesmos.
=MÉDIASE(células para testar;teste;células para calcular a média): Efetua um teste nas célu- las especiﬁcadas, e calcula a
média das células correspondentes.
Os intervalos de teste e de média podem ser os mesmos.
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
Use a função TIRAR ou a função ARRUMAR para remover os espaços à esquerda nos valores da tabela.
=Esquerda (texto;quantidade): Extrai de uma sequência de texto, uma quantidade de caracteres especiﬁcados, a partir do
início (esquerda).
= Esquerda (“Fernando Nishimura”;8) exibe “Fernando”
=DIREITA (texto;quantidade): Extrai de uma sequência de texto, uma quantidade de caracteres especiﬁcados, a partir do
ﬁnal.
=DIREITA (“Polícia Federal”;7) exibe “Federal”.
=CONCATENAR(texto1;texto2; ... ): Junta os textos especiﬁcados em uma nova sequência.
=CONCATENAR(“Escrevente “;”Técnico “;”Judiciá- rio”) – exibe “Escrevente Técnico Judiciário”.
=INT(valor): Extrai a parte inteira de um número. =INT(PI()) parte inteira do valor de PI – valor
3,14159 exibe 3.
= TRUNCAR(valor;casas decimais): Exibe um número com a quantidade de casas decimais, sem arredondar.
=TRUNCAR(PI();3) exibir o valor de PI com 3 casas decimais – valor 3,14159 exibe 3,141.
= ARRED(valor;casas decimais): Exibe um número com a quantidade de casas decimais, arredondando para cima ou para
baixo.
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES BÁSICAS
HOJE() – Exibe a data atual do computador.
=AGORA() – Exibe a data e hora atuais do computador.
=DIA(data) – Extrai o número do dia de uma data.
=MÊS(data) – Extrai o número do mês de uma data.
=ANO(data) – Extrai o número do ano de uma data.
=DIAS(data1;data2) - Informa a diferença em dias entre duas datas.
=DIAS360(data1;data2) – Informa a diferença em dias entre duas datas (ano contábil, de 360 dias)
=POTÊNCIA(base;expoente)
Eleva um número (base) ao expoente informado. =POTÊNCIA(2;4) 2 elevado à 4, 24, 2x2x2x2 = 16
=MULT(número;número;número; ... ) Multiplica os números informados nos argumentos.
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MICROSOFT EXCEL - FUNÇÕES LÓGICAS
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MICROSOFT EXCEL - LISTA DE ERROS DE FORMULAS MAIS COMUNS

#DIV/0! – indica que a fórmula está tentando dividir um valor por 0.
#NOME? – indica que a fórmula possui um texto que o Excel 2007 não reconhece.
#NULO! – a fórmula contém uma interseção de duas áreas que não se interceptam.
#NUM! – a fórmula apresenta um valor numérico inválido.
#REF! – indica que na fórmula existe a referência para uma célula que não existe.
#VALOR! – indica que a fórmula possui um tipo errado de argumento.
##### – indica que o tamanho da coluna não é suﬁ- ciente para exibir seu valor.
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FIM DA AULA
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