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Informática Empresarial 
Aplicada 

Deixe de trabalhar para o computador! 
Ponha-o a trabalhar para si!  

OBJECTIVOS 

 Desenvolver todas as técnicas e conceitos avançados com aplicação prática em projetos de 
simulação; 

 Elaborar vários documentos no processador de texto: cartas, fax’s, relatórios ou documentos  
longos; 

 Formatar texto, tabelas, colunas, folhas, gráficos, imagens e objetos no texto; 
 Criar indices automáticos; 
 Gerir o tempo com o auxílio do calendário: gerir tarefas, reuniões, lembretes e compromissos; 
  
 Criar e personalizar gráficos diversos; 
  
 Criar e editar apresentações gráficas; 
 Trabalhar desenhos e imagens; 
 Preparar a apresentação em termos de transições entre slides de forma a usar as ferramen-

tas multimédia disponíveis; 
 Transferir dados entre aplicações. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Word Avançado                                                                                                                 20 h 

Consolidação dos conhecimentos do grupo  
Criação de um documento 
Edição de texto 
Formatação de texto, parágrafos e folhas  
Alteração de margens e configuração de página  
Criação, edição e formatação de tabelas 
Uso e construção de documentos modelo  
Trabalho em colunas 
Inserção de objetos e legendas  
Inserção de gráficos 
Índices e referências cruzadas  
Estilos 
Proteção de documentos  
Revisão de documentos  
Impressão em série 
 

Excel Avançado                                                                                                                 20 h 
Consolidação dos conhecimentos do grupo  
Criação de uma folha de cálculo 
Formatação dos elementos da folha de cálculo  
Tipos de dados 
Criação e inserção de fórmulas  
Utilização e construção de funções 
Utilização de endereçamentos e referências (relativas, absolutas, mistas e 3D)  
Auditoria a fórmulas 
Construção e formatação de diversos tipos de gráficos  
Formatação condicional 
Ligação de folhas de cálculo 

 
 

Características inerentes às apresentações gráficas  

 
Criação, modificação e formatação de “slides”  
Importação de informação de outros programas  
Criar, formatar e alterar desenhos e gráficos  
Inserir sons, vídeos e outros objetos 

 

BENEFÍCIOS 

  
 Dinamize os seus projetos nas várias ferramentas do Microsoft 

Office; 
 Faça as suas tarefas no computador de forma mais rápida e 

eficaz; 
 Importe dados entre aplicações de forma simples e eficaz. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Todos os interessados em aprofundar a utilização de computadores 

na sua atividade profissional ou pessoal de forma a poderem domi-
nar todas as ferramentas do Office; 

 Estudantes que queiram enriquecer o seu currículo académico com 
conhecimentos práticos. 

 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 8 formandos;  
 1 Computador por formando. 

50 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


