
LISTA SOBRE GRÁFICOS NO EXCEL 
 
1 – Criar as tabelas e gráficos abaixo: 
a) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



b) 

 
 
2 – Elaborar a planilha abaixo, e depois, elaborar um gráfico de colunas, como mostrado abaixo: 
 

Bolsa de Valores 
Relação de Movimentação Financeira da Semana 

 Valor Máximo Valor Mínimo Fechamento Abertura do Pregão 

Segunda-Feira 24000 22980 23900 23000 

Terça-Feira          24120        23014        24019             23115 

Quarta-Feira          24240        23129        24139             23230 

Quinta-Feira          24361        232540        24260             23346 

Sexta-Feira          24483        23361        24381             23463 

 
 



 
 
3 – Elaborar a planilha abaixo, e depois, elaborar um gráfico de colunas, como mostrado abaixo: 
 
PAPELARIA BRASIL LTDA 
Tabela de Preços 

  

     

   Reais  

Produto   Estoque     Custo    Venda     Total 

Borracha 500        0,50        0,55  

Caderno 100 fls 200        2,57        2,70  

Caderno 200 fls 300        5,00        5,50  

Caneta Azul 1000        0,15        0,25  

Caneta Vermelha 1000        0,15        0,25  

Lapiseira 200        3,00        3,50  

Régua 15 cm 500        0,25        0,30  

Régua 30 cm 500        0,35        0,45  

Giz de Cera 50        6,00        6,50  

Cola 100        3,14        4,00  

Compasso 100        5,68        6,00  

Totais     

 
 

- Aumentar a largura das colunas a seu critério, quando necessário; 
- Formatar os números com o símbolo monetário (R$), quando necessário; 
-  

- FÓRMULAS: 
- Total (R$): Venda (R$) * Quantidade em Estoque. 
- Totais: somar os totais de todas as colunas. 
 
 

GRÁFICO 
 
 
- Fazer o gráfico utilizando-se apenas as seguintes colunas: 

Produto, Custo (Reais), Venda (Reais); 
- Selecionar o gráfico de Linhas – Linhas 3D; 



Exercícios de Gráficos no Excel – Profa. Jiani – Microinformática - Out/2006:  
 

4. Uma fábrica de automóveis de uma determinada marca realizou a seguinte venda nos últimos meses:  
 
Em junho o faturamento em vendas foi de R$ 4.234.567,12 
Em junho o faturamento em vendas foi de R$ 6.842.524,45 
Em agosto o faturamento em vendas foi de R$ 7.356.349,56 
Em setembro o faturamento em vendas foi de R$ 7.642.333,87 
 
5. Construa um gráfico que represente adequadamente estes dados para apresentar em uma reunião que irá 
analisar as vendas nos últimos meses.  
 
6. Em uma pesquisa feita pela empresa 60% dos internautas que realizam transações de e-commerce são homens 
e 40% são mulheres utilize um gráfico de pizza para apresentar estas informações. Fonte: Grupo de pesquisas e-
bit (www.ebit.com.br/empresa) 
 
7. Uma pesquisa feita pela empresa ToMentindo S/A  sobre a escolaridade dos usuários de internet no Brasil e 
Estados Unidos apresentou os seguintes resultados. 
     Brasil  EUA 
Alfabetizados    6%  1% 
Colegial incompleto   6%  14% 
Colegial Completo   20%  25% 
Universitário    24%  15% 
Formados    33%  32% 
Pósgraduado   11%  9% 
 
8. Uma pesquisa da empresa FictíciaS/A  constatou-se que 25% dos jovens entrevistados consideram que crianças 
com síndrome de down devem estudar em escolas especiais, 34% ,  59%acreditam que estas crianças devem 
estudar em escolas normais,  %7% não opinaram. Crie um gráfico para apresentar estes resultados. 

 
 
 

Exercícios de Gráficos no Excel – Profa. Jiani – Microinformática - Out/2006:  
 

9. Uma fábrica de automóveis de uma determinada marca realizou a seguinte venda nos últimos meses:  
 
Em junho o faturamento em vendas foi de R$ 4.234.567,12 
Em junho o faturamento em vendas foi de R$ 6.842.524,45 
Em agosto o faturamento em vendas foi de R$ 7.356.349,56 
Em setembro o faturamento em vendas foi de R$ 7.642.333,87 
 
10. Construa um gráfico que represente adequadamente estes dados para apresentar em uma reunião que irá 
analisar as vendas nos últimos meses.  
 
11. Em uma pesquisa feita pela empresa 60% dos internautas que realizam transações de e-commerce são 
homens e 40% são mulheres utilize um gráfico de pizza para apresentar estas informações. Fonte: Grupo de 
pesquisas e-bit (www.ebit.com.br/empresa) 
 
12. Uma pesquisa feita pela empresa ToMentindo S/A  sobre a escolaridade dos usuários de internet no Brasil e 
Estados Unidos apresentou os seguintes resultados. 
     Brasil  EUA 
Alfabetizados    6%  1% 
Colegial incompleto   6%  14% 
Colegial Completo   20%  25% 
Universitário    24%  15% 
Formados    33%  32% 
Pósgraduado   11%  9% 
 



13. Uma pesquisa da empresa FictíciaS/A  constatou-se que 25% dos jovens entrevistados consideram que 
crianças com síndrome de down devem estudar em escolas especiais, 68%  acreditam que estas crianças devem 
estudar em escolas normais,  7% não opinaram. Crie um gráfico para apresentar estes resultados. 

 
 
 
 
 
 

Obs: Todos os exercícios deverão serem feitos em apenas um documento do Excel e salvo com o nome 
do aluno e seu numero  
 
 


