
Clique para editar o estilo 

do título do cabeçalho 

Clique para editar o corpo do texto. 

 

Atalhos do teclado do Excel 2010 - Diversos 

Tecla Descrição 

ESC Cancela uma introdução numa célula ou na Barra de Fórmulas.  
Fecha um menu, submenu, caixa de diálogo ou mensagem aberta.  

Também fecha o modo de ecrã inteiro, se este estiver ativado, e regressa ao modo normal para apresentar 
novamente o friso e a barra de estado.  

RETROCESSO 
 

Elimina um caráter à esquerda na Barra de Fórmulas.  
Também limpa o conteúdo da célula ativa. 

No modo de edição de células, elimina o caráter à esquerda do ponto de inserção.   

DELETE Remove o conteúdo (dados e fórmulas) das células selecionadas sem afetar os formatos ou comentários 
dessas células.  
No modo de edição de células, elimina o caráter à direita do ponto de inserção. 

HOME Move o cursor para o início de uma linha numa folha de cálculo.  
Move o cursor para a célula no canto superior esquerdo da janela, se SCROLL LOCK estiver ativado.  

Seleciona o primeiro comando no menu quando um menu ou submenu estiver aberto.  

CTRL+HOME move o cursor para o início de uma folha de cálculo.  

CTRL+SHIFT+HOME expande a seleção de células até ao início da folha de cálculo.   

END END ativa o Modo de Fim. No Modo de Fim, pode premir uma tecla de seta para mover o cursor para a 
próxima célula que não esteja em branco na mesma coluna ou linha da célula ativa. Se as células estiverem 
em branco e se premir END seguido de uma tecla de seta, move o cursor para a última célula na linha ou 
coluna.  
END também seleciona o último comando de menu quando um menu ou submenu estiverem abertos.  

CTRL+END move o cursor para a última célula numa folha de cálculo, para a linha utilizada mais abaixo na 
coluna mais à direita. Se o cursor estiver na barra de fórmulas, CTRL+END move o cursor para o fim do texto.  

CTRL+SHIFT+END expande a seleção de células para a última célula utilizada na folha de cálculo (canto inferior 
direito). Se o cursor estiver na barra de fórmulas, CTRL+SHIFT+END seleciona todo o texto na barra de 
fórmulas da posição do cursor até ao fim—este procedimento não afeta a altura da barra de fórmulas.  

PAGE SETA 
PARA CIMA 

Move o cursor um ecrã para cima na folha de cálculo.  
ALT+PAGE UP move o cursor um ecrã para a esquerda numa folha de cálculo.  

CTRL+PAGE UP move o cursor para a folha de cálculo anterior num livro.  

CTRL+SHIFT+PAGE UP seleciona as folhas de cálculo atual e anterior num livro.   

PAGE SETA 
PARA BAIXO 

Move o cursor um ecrã para baixo numa folha de cálculo.  
ALT+PAGE DOWN move o cursor um ecrã para a direita numa folha de cálculo.  

CTRL+PAGE DOWN move o cursor para a folha de cálculo seguinte num livro.  

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN seleciona as folhas de cálculo atual e seguinte num livro.   
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Tecla Descrição 

SETA 
TECLAS 

Movem o cursor uma célula para cima, para baixo, para a esquerda ou direita, numa folha de cálculo.  
CTRL+TECLA DE SETA move o cursor para o limite da região de dados atual numa folha de cálculo.  

SHIFT+TECLA DE SETA expande a seleção de células numa célula.  

CTRL+SHIFT+TECLA DE SETA expande a seleção de células até à última célula que não estiver em branco na 
mesma coluna ou linha que a célula ativa ou, se a próxima célula estiver em branco, expande a seleção até à 
próxima célula que não estiver em branco.  

SETA PARA A ESQUERDA ou SETA PARA A DIREITA seleciona o separador à esquerda ou à direita quando o friso 
estiver selecionado. Quando um submenu estiver aberto ou selecionado, estas teclas de seta alternam entre o 
menu principal e o submenu. Quando um separador do friso estiver selecionado, estas teclas navegam entre os 
botões do separador.  

A SETA PARA BAIXO ou SETA PARA CIMA seleciona o próximo comando ou o comando anterior quando um menu 
ou um submenu estiver aberto. Quando estiver selecionado um separador do friso, estas teclas navegam para 
cima ou para baixo no grupo do separador.  

SETA PARA BAIXO ou ALT+SETA PARA BAIXO abre uma lista pendente selecionada.  

ENTER Conclui a introdução numa célula ou na barra de fórmulas e seleciona a célula imediatamente abaixo (por 
predefinição).  
Num formulário de dados, move o cursor para o primeiro campo do registo seguinte.  

Abre um menu selecionado (prima F10 para ativar a barra de menus) ou executa o comando selecionado.  

ALT+ENTER inicia uma nova linha na mesma célula.  

CTRL+ENTER preenche o intervalo de células selecionado com a introdução atual.  

SHIFT+ENTER conclui a introdução numa célula e seleciona a célula imediatamente acima.  

BARRA DE 
ESPAÇO 

Numa caixa de diálogo, executa o comando do botão selecionado ou seleciona ou desmarca uma caixa de 
verificação. CTRL+BARRA DE ESPAÇO seleciona uma coluna inteira numa folha de cálculo. SHIFT+BARRA DE 
ESPAÇO seleciona uma linha inteira numa folha de cálculo. CTRL+SHIFT+BARRA DE ESPAÇO seleciona a folha de 
cálculo inteira.  

• Se a folha de cálculo contiver dados, CTRL+SHIFT+BARRA DE ESPAÇO seleciona a região atual. Premindo 
CTRL+SHIFT+BARRA DE ESPAÇO uma segunda vez, seleciona a região atual e respetivas linhas de resumo. 
Premindo CTRL+A uma terceira vez, seleciona toda a folha de cálculo. 

• Quando um objeto estiver selecionado, CTRL+SHIFT+BARRA DE ESPAÇO seleciona todos os objetos na folha de 
cálculo.  

ALT+BARRA DE ESPAÇO mostra o menu de controlo da janela do Excel.  

TAB Move o cursor uma célula para a direita numa folha de cálculo.  
Move o cursor entre células não bloqueadas numa folha de cálculo protegida.  

Move o cursor para a opção seguinte ou grupo de opções numa caixa de diálogo.  

SHIFT+TAB move o cursor para a célula anterior numa folha de cálculo ou para a opção anterior numa caixa de 
diálogo.  

CTRL+TAB muda para o separador seguinte numa caixa de diálogo.  

CTRL+SHIFT+TAB muda o cursor para o separador anterior numa caixa de diálogo.  


