
 

 

FORMAÇÃO 
EXCEL BÁSICO 

 
 

Público-Alvo 

Todos os que pretendam adquirir conhecimentos de 
utilização da folha de cálculo, recorrendo a fórmulas e 
funções e à criação de gráficos.  
 

Objetivos 

 Conhecer as principais funcionalidades do Excel; 

 Construir e formatar uma folha de cálculo com as 
ferramentas básicas do Excel; 

 Inserir listas numéricas e personalizadas; 

 Aplicar funções matemáticas, data e hora 
financeiras, estatísticas e lógicas; 

 Construir e Formatar Gráficos; 

 Proteger, imprimir e guardar documento de Excel. 
 

Conteúdo Programático 

Introdução 
- Ambiente de trabalho; 
- Noção de livro, folha e células; 
- Criar ou Abrir ficheiros de folha de cálculo; 
- Utilização prática da folha de cálculo. 

Formatação 
- Tipo, tamanho e estilo de letra; 
- Alinhamento, limites e sombreado; 
- Formatação de campos numéricos; 
- Outros elementos de formatação. 

Fórmulas e Funções 
- Operadores de cálculo; 
- Referências relativas, absolutas e 3D; 
- Criar fórmulas (utilizando os diferentes tipos de 
referências: relativas, absolutas e 3D (referências de 
folhas diferentes)); 
- Utilizar diferentes tipos de funções. 

Gestão de base de dados 
- Ordenação de dados; 
- Aplicação de filtros; 
- Utilização de funções de base de dados. 

Criação e Formatação de Gráficos  
Impressão 

- Pré-visualizar impressão; 
- Configurar impressão de tabelas e gráficos; 
- Cabeçalhos e rodapé; 
- Imprimir um documento. 

Guardar documento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Métodos Pedagógicos 
 

 Afirmativo – centrados na transmissão de saberes 
do formador ao formando 

 Interrogativo – estimula a progressão do formando 
questionando-o 

 Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 Ativo – exercícios práticos 

 
Calendarização e Carga Horária  
 

Período para a realização: 11 a 15 de fevereiro de 2019 
Horário: das 18h15 às 21h15 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Local: Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
 

Pré-Requisitos 

 Trazer computador pessoal portátil com 
software Microsoft Excel 2013; 

 Ter conhecimentos gerais de utilização de 
sistema operativo Microsoft Windows. 

 

Inscrição 
 

€ 77,00 por participante inscrito através de empresa 
associada 
€ 120,00 para não associados 
 

Mínimo de participantes : 10 
Máximo de participantes : 12 
Data limite de inscrição: 26 de janeiro de 2019 
 

Formador 

 
Berto Mendonça 
Licenciado em Informática/ Formador Certificado 
 

Observação 
 
Obrigatória leitura do “Regulamento de 
Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no 
nosso site (www.ccah.eu/formacao). 
 


