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A atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em dupla. Entregar somente um arquivo 

para a dupla. Leia as instruções no final da folha. Indicar os nomes na planilha. 
 
 

Desenvolver na planilha as macros indicadas abaixo. 
 

1) Criar uma Macro usando o Gravador de macros que Insere o valor 33 na célula ativa da 

planilha. A tecla de atalho deve ser Ctrl+z, e o nome fica a sua escolha. 

2) Criar uma segunda Macro que insere a data atual do sistema operacional na célula ativa da 

planilha e em seguida escreve na próxima célula a direita da mesma linha o valor 99. A tecla 

de atalho deve ser Ctrl+x, e o nome fica a sua escolha 

3) Criar uma terceira Macro que imprime uma sequencia de 10 (dez) números em células que 

estão em linhas subsequentes a partir da célula ativa da planilha. A tecla de atalho deve ser 

Ctrl+m, e o nome fica a sua escolha. 

4) Criar uma quarta Macro que imprime uma sequencia de 10 números (onde o segundo é duas 

vezes o primeiro e o terceiro é duas vezes o segundo e assim sucessivamente), onde as 

células subsequentes estão na próxima linha e na próxima coluna. A tecla de atalho deve ser 

Ctrl+n, e o nome fica a sua escolha. 
 

 

 
Instruções: 

• Lembre-se você tem que guardar as planilhas para compor o seu portfólio. 

• Toda atividade é corrigida com o valor de 10 pontos e depois é realizada a média quando necessário. 

• O programa fonte deverá ter o nome de ex14_<nome1>_<nome2>. Por exemplo, o exercício 14 do 

aluno João Marcelo e da Marcia, o nome do arquivo deve ser: ex14_joaomarcelo_marcia.xls ou 

ex12_joaomarcelo_marcia.xlsx 

• Encaminhar o arquivo para o email: walteno@yahoo.com.br colocando no assunto: DAPE_TR14- 

<nome1>_<nome2>; 

• Data máxima para a entrega: 16/11/2015 até as 22:45 

• Desenvolver o trabalho individualmente, a copia será penalizada. 


