
New Full Digital

Microsoft Excel (Nível Avançado)
Dominar as funcionalidades mais avançadas do Microsoft Excel e aplicá-lo às situações mais exigentes

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 609e

Preço : 485,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Microsoft Excel é uma das ferramentas mais utilizadas em qualquer área das empresas. Descubra como o pode utilizar
e melhore as suas competências para melhor executar as suas tarefas.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

otimizar, automatizar e fiabilizar os cálculos e o tratamento dos dados;
importar e organizar dados;
realizar tabelas de previsão;
otimizar situações de simulação baseadas em funções e gráficos.

Destinatários

Utilizadores que pretendem atingir um nível de excelência na utilização do Microsoft Excel.

Percurso de aprendizagem

Revisitar os cálculos (fórmulas e funções) e a criação de gráficos

Exercícios com fórmulas e funções:

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/tecnologias-de-informacao/microsoft-excel-nivel-avancado


fórmulas e cálculos com funções;
endereços absolutos, misto e relativos.

Exercícios com gráficos:
criar e manipular gráficos;
criar gráficos numa folha de cálculo e embutidos;
diferentes tipos de gráficos;
adição e remoção de itens em gráficos;
mover e dimensionar gráficos.

Criar fórmulas lógicas e estatísticas

Criação de Fórmulas Lógicas.
Criação de Fórmulas Estatísticas.
A formatação condicional.

Criar funções de pesquisa e de validação

Funções de Consulta e Referência

Aplicação de Critérios de Validação.
Atribuição nome a referências.

Aplicar as funcionalidades de proteção de dados

Proteção de livros.
Proteção de folhas.

Ordenar e filtrar a informação

Ordenar dados.
Filtros de seleção.
Filtros Avançados.

Agrupar Dados

Destaques (Agrupar/Desagrupar).
Subtotais.

Criar tabelas e gráficos Dinâmicos

Criação e utilização de tabelas dinâmicas.
Agrupamento e sumarização de dados de tabelas dinâmicas.
Agrupamento de Itens da tabela Dinâmica.
Criação e Formatação de gráficos dinâmicos.

Criar funções financeiras e ferramentas de simulação

Cálculos com funções financeiras.
Cenários.
Tabelas de simulação.
Atingir objetivos.
Solver.

Aplicar funcionalidades de consolidação de dados
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Consolidação de dados por referência.
Consolidação de dados por categoria

Introduzir as macros

Gravar uma macro com o Assistente.
Referências absolutas e relativas.
Associar macro a um botão.

Personalizar e configurar do Excel

Personalização da barra do Excel.
Opções de trabalho.

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá oportunidade de 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.


