
MICROSOFT EXCEL
Dominar as funcionalidades essenciais do Microsoft Excel

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os utilizadores que pretendam dominar as
principais funcionalidades do Microsoft Excel.

Referência: 325
Preço: 470,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:utilizar as principais fórmulas e funções do Microsoft
Excel;
criar gráficos;
organizar e formatar a folha de cálculo para dispor e apresentar a
informação de forma eficaz;
imprimir a informação utilizando as opções e funcionalidades
disponíveis.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios
práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Este curso permite-lhe adquirir um domínio sobre as principais funcionalidades do Microsoft Excel visando uma utilização profissional
desta ferramenta.

Programa

Ambiente de trabalho

Aceder ao Excel.
Descrever e personalizar a interface da aplicação.
Como obter ajuda.

Criar, gravar, fechar e abrir livros

Trabalhar na folha de cálculo

Células, linhas, colunas; célula ativa.
Introduzir e editar dados.
Tipos de dados.
Navegar na folha de cálculo.
Selecionar, mover e copiar células.
Colar especial.
Comando limpar.
Inserir, editar, copiar, imprimir eliminar comentários.
Configurar as opções regionais do painel de controlo.

Operações com colunas e linhas

Selecionar, inserir e eliminar linhas e colunas.
Modificar a largura das colunas e a altura das linhas.
Ocultar e mostrar linhas e colunas.



Operações com folhas de cálculo

Selecionar, inserir e eliminar folhas.
Mudar o nome.
Mover e copiar folhas num livro e entre livros.
Navegar entre folhas.
Manipular múltiplas folhas.

Formatar células

Formatar números e texto.
Definir o preenchimento e os limites das células.
Alinhar e orientar o conteúdo das células.
Copiar e eliminar formatos.
Aplicar formatos automaticamente.

Séries de dados

Criar e utilizar séries de dados.
Listas personalizadas.

Realizar cálculos

Sintaxe das fórmulas e funções.
Operadores.
Valores de erro; referências circulares.
Referências relativas, absolutas e mistas.
Editar fórmulas e funções.
Mover e copiar células com fórmulas e funções.
Criar e utilizar nomes.
Cálculos com Funções.

Ligações

Ligar células; Referências 3-D; referências externas.
Colar, incorporar e ligar informação entre aplicações.

Trabalhar com listas de dados e tabelas

Cuidados a observar na realização de uma lista.
Selecionar e navegar numa lista de dados.
Ordenar dados numa lista.
Pesquisar registos utilizando o filtro automático.
Aplicar subtotais automáticos à lista.
Formatar como tabela.

Imprimir

Configurar a página.
Opções de impressão.
Pré visualizar a impressão.
Inserir e eliminar quebras de página manuais.
Inserir cabeçalhos e rodapés.

Gráficos

Selecionar os dados a representar.
Utilizar o assistente de gráficos.
Definir o tipo, as opções e a localização do gráfico.
Adicionar, eliminar e formatar itens de gráfico.
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