
xistem muitos modos de se fazer isso, 
mas o recurso Categorias do Numbers 

é um ótimo jeito de classificar as linhas de 
sua planilha. Esse método funciona um 
pouco como a ferramenta Reorganizar, na 
qual você pode ordenar a informação alfa
beticamente dependendo do que é exibido 
em uma coluna específica. 

A vantagem das categorias é que 
fica mais fácil ver os grupos que contêm 
dados semelhantes. Também é possível 
encolher categorias para ocultá-las 
temporariamente enquanto você se 
concentra em outras partes da tabela. 

Para refinar ainda mais a organização 
das planilhas, é possível criar subcategorias. 
É muito simples promover ou rebaixar uma 
categoria ou subcategoria, além de remover 
uma categoria selecionada. 

I Categorize por coluna Clique em sua tabe la para selecioná-la e 

I revelar o cabeçalho. Passe o mouse sobre a célula da co luna que 

deseja categorizar para revelar um tr iangulozinho preto à direita. Sele

cione-o e esco lha Categor ise by th is Column. 

Os efeitos da categor ização A tabe la é reorganizada em or

dem al fabét ica. Novas l inhas foram cr iadas e bat i zadas segundo 

os dados que categor izam. As s im f ica ma is fácil visual izar os d iversos 

grupos que foram c lass i f i cados c om base nos dados daquela coluna. 



Subcategor ias Para cr iar uma subcategor ia , passe o mouse so

bre o cabeça lho de outra co luna e se lec ione Categor ise by th is 

Column, c omo no pa s so 1. Os dados naquela co luna serão reordenados, 

e s tando a inda v incu lados à pr imeira categor ia . 

Removendo categorias Volte à coluna do passo 1 e cl ique no 

menu dela. Categor ise by this Column foi subst i tu ído por Delete 

Categor ies. Clique nesse item. A categor ia será removida e a subcatego

ria se tornará, então, a principal. 
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