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PescaLinha 

 
Elabore uma folha de cálculo em Excel que resuma, para a empresa PescaLinha, as 
vendas feitas ao clube de pesca local nos primeiros quatro meses do ano.  
 

1. Com o MS EXCEL crie um Livro com uma Folha idêntica à seguinte, dando ao 
livro o nome de Pescalinha.  

Essa folha deve ter exactamente as células indicadas (com os mesmos 
endereços).  

 

 
 
 

2. Na coluna “Art Vend” insira a função de Excel que calcule a soma dos “Artigos” 
que foram vendidos nestes quatro meses. 

3. Na coluna “Média” insira a função de Excel que calcule a média de vendas de 
cada Artigo, nestes meses. 

4. Na coluna “Receitas” insira a função de Excel que calcule o valor das vendas de 
cada artigo, considerando os preços unitários em “Pr Unit”. 
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5. Na célula G12 coloque uma função de Excel que calcule o Artigo MAIS vendido 

nos quatro meses. 
6. Na célula G13 insira uma função de Excel que calcule o Artigo MENOS vendido 

nos quatro meses. 
7. Na célula G14 escreva uma função de Excel que conte quantos Artigos 

facturaram abaixo dos €250,00. 
 

8. Construa um gráfico, com os valores das colunas "Artigos" e "Janeiro". Escolha 
um tipo de gráfico que melhor visualize os dados apresentados e coloque-o na 
mesma folha onde está a tabela. 

a. Retire a legenda ao gráfico. 
b. O título do gráfico deve ser “Vendas do mês de Janeiro”. 

9. Os valores da coluna “Receitas” devem ser visualizados com o símbolo €, e com 
duas casas decimais. 

10. Insira uma imagem à sua escolha, mas alusiva à Pesca, por cima do canto 
superior direito da tabela, perto da célula J2. Provavelmente terá de reduzir o 
tamanho da imagem. 
 

11. Na célula “B16”, escreva o seu nome. 
12. Na célula “B17”, coloque o seu contacto. 

 
 

 

Cumpra rigorosamente o pedido e envie-me o trabalho por correio electrónico 
PROF.CARLNASC@GMAIL.COM 

 


