


Para instalar o Office 2016 para Mac, você precisa de:

• Um Mac que atenda a estes requisitos

• Uma conta de administrador no computador 
que você está usando

Para ativar o Office 2016 para Mac, você precisa de:

• Uma assinatura do Office 365 que inclua o 
Office 2016 para Mac

• Uma conta para entrar no Office

Precisa de ajuda?

• Siga as etapas em um destes artigos:

• O que fazer se você não conseguir instalar ou ativar o Office 2016 para Mac
(conta corporativa ou de estudante)

• O que fazer se você não conseguir instalar ou ativar o Office 2016 para Mac
(conta doméstica ou pessoal)

• Visite o Fórum de respostas (Microsoft Community)

• Entre em contato com o suporte do Office (https://support.office.com/home/contact)

Verifique se você instalou e ativou o Office 2016 para Mac.
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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617128
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617130
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617129
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617131
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617132
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617133
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617136
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617134


Familiarize-se 

com o 

aplicativo

Criar uma 

pasta de 

trabalho

Salvar uma 

pasta de 

trabalho

Escolha um bloco para começar:
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Saiba como:

• Localizar o Excel após a instalação

• Explorar o Excel 2016 para Mac

• Explorar as alterações na faixa de opções



Se você não vir o Excel no 
Dock após a instalação, clique 
em Launchpad > Excel.

DICA: Arraste o ícone do 

Excel  para o Dock.
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Baixe o Guia de Início Rápido do Excel para Mac. 

Barra de menus

Barra de 
ferramentas de 
Acesso Rápido Faixa de Opções

Barra de fórmulas

Selecionada 

célula

Planilha

nome

Ajuda

Planilha
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Compartilhar com 
outros

http://download.microsoft.com/download/A/8/4/A84D26E9-D380-47F3-883D-7A8694C5FE9B/EXCEL 2016 FOR MAC QUICK START GUIDE.pdf


A faixa de opções no Excel foi reformulada para ser mais consistente com o Excel em outras plataformas. 

Baixe o Guia de Início Rápido do Excel para Mac. 

• Uma nova guia Inserir para inserir um objeto, como gráfico, tabela, imagem ou SmartArt

• Quatro novas guias contextuais — Design do Gráfico, Tabelas, Formato ou SmartArt — que 
aparecem quando você insere ou seleciona um objeto, como gráfico, tabela, imagem ou SmartArt

• Uma nova guia Exibir para especificar como sua pasta de trabalho é exibida na tela, congelar painéis

• Uma guia Layout de página (anteriormente conhecida como a guia Layout) para configurar o layout 
de página de sua planilha (paisagem ou retrato, margens, etc.)
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http://download.microsoft.com/download/A/8/4/A84D26E9-D380-47F3-883D-7A8694C5FE9B/EXCEL 2016 FOR MAC QUICK START GUIDE.pdf


Saiba como:

• Criar uma pasta de trabalho em branco

• Inserir dados digitando em uma planilha

• Copiar e colar dados em uma planilha

• Criar uma pasta de trabalho usando um modelo



1. Quando o Excel for aberto, 
escolha Pasta de Trabalho 
em Branco > Criar.

2. Comece a preencher a pasta 
de trabalho. (Digite ou copie 
e cole dados.)

3. Salve o arquivo.
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1. Clique em uma célula e comece a 
digitar.

2. Pressione Return (ou Enter) para ir 
até a próxima célula (para baixo) 

– ou –

Use as teclas de direção para 
passar para outra célula.

3. Quando terminar, salve a pasta de 
trabalho.

DICA: Coloque alguns dados ou 

informações (como uma palavra, uma frase, 

um valor numérico, etc.) em cada célula. 
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1. No aplicativo que contém os 
dados que você deseja colocar 
no Excel, selecione e copie os 
dados.

2. No Excel, clique em uma célula 
e pressione Command (⌘)+V.

3. Adicione ou edite os dados na 
pasta de trabalho.

4. Quando terminar, salve a pasta 
de trabalho.
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1. Quando o Excel for aberto, 
escolha um modelo e 
selecione Criar.

2. Preencha a pasta de 
trabalho.

3. Salve o arquivo.

DICA: Para encontrar mais 

modelos, digite uma palavra 

ou frase na caixa Procurar 

Todos os Modelos no canto 

superior direito.



Saiba como:

• Salvar a pasta de trabalho em seu Mac

• Salvar a pasta de trabalho no OneDrive



1. Na barra de 
ferramentas de 
Acesso Rápido, clique 
em Salvar.

2. Dê um nome à pasta 
de trabalho.

3. Use a lista Onde para 
especificar onde em 
seu computador você 
deseja salvar a pasta 
de trabalho.

4. Clique em Salvar.
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1. Na barra de ferramentas de 
Acesso Rápido, clique em 
Salvar.

2. Clique em Locais Online.

3. Se você não visualizar o 
OneDrive, clique em Mais (+) 
para adicionar um serviço.

4. Clique em Entrar usando 
a sua conta da 
Microsoft.
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1. Na caixa Salvar como, digite um nome 
para a pasta de trabalho.

2. Escolha um local (como em 
Documentos) em sua biblioteca do 
OneDrive.

3. Para criar uma nova pasta, clique em 
Nova Pasta e digite um nome para ela.

4. Clique em Salvar.
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Treinamento do Excel 2016 para Mac

Descubra o Excel

Ajuda do Excel 2016 para Mac

Comparar o Excel 2016 para Mac com outras versões do Excel

Guias de Início Rápido do Office 2016 para Mac

Tutoriais e treinamento do Office
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https://support.office.com/article/7d77385f-9b97-41c6-b43e-6b11a4d4520f
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=512675
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617161
https://support.office.com/article/602a6c30-e6a6-47c5-9e0d-b16af397427a
https://support.office.com/pt-br/article/Office-2016-for-Mac-Quick-Start-Guides-Preview-5bccb480-0e5b-4b51-b072-66d3793ccad8
https://support.office.com/pt-br/article/Office-training-and-tutorials-B8F02F81-EC85-4493-A39B-4C48E6BC4BFB?ui=en-US&rs=en-US&ad=US



