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MS Excel 2013 

Módulo do Curso de Informática Empresarial 
Aplicada 

OBJECTIVOS 

 Reconhecer  
 Realizar  
  ad  
 Utilizar operadores, variáveis e funções conforme os  problemas; 
 Criar, ajustar e personalizar gráficos diversos; 
 Configurar a apresentação dos cálculos; 
  
 Preparar e estudar as funções e fórmulas adequadas; 
 Transferir dados de e para outras aplicações; 
 Alterar cálculos conforme objetivos.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Apresentação do Software: Noções básicas 
Identificação das principais barras de ferramentas e as diferentes componentes 
do MS Excel 
Criação de uma folha de cálculo 
Distinguir conceitos: Livro, Coluna, Linha e Célula 
Formatação dos vários elementos das folhas de cálculo~ 
Criação e inserção de fórmulas 
Utilização e construção de funções Utilização de endereçamentos e referências 
Auditorias a fórmulas 
Construção e formatação de diversos tipos de gráficos 
Configuração da página: definir margens, posicionar o documento e definir o tama-
nho do papel 
Outras ferramentas de cálculo 
Verificação e impressão do documento 
Personalização do MS Excel 
Construção de fórmulas e funções 
Identificação da categoria e sintaxe de uma função  
Formatação Condicional 
Personalização de elementos de um gráfico  
Utilizar a ferramenta Atingir Objetivo  
Importar e exportar dados do Excel  
Ligação de folhas de cálculo 

 
 

BENEFÍCIOS 

 Personalize os gráficos e tabelas de dados de forma mais 
clara e persuasiva; 

 Faça a extração / interpretação de dados mais facilmente 
através das diversas funcionalidades do Excel; 

 A título pessoal, é uma ferramenta que lhe permite fazer 
uma correta gestão de despesas ou vendas; 

 Faça um cálculo mais dinâmico através do bom uso das 
funções que o Excel disponibiliza. 

 
 

DESTINATÁRIOS 

 

 
 

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

20 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


