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 Ação de formação 

Data e local a designar. 

Duração 12 horas. 

3 manhãs, das 09:00 às 13:00. 

Dimensão 6 a 9 participantes. 

Custo €450,00 

Meios Centro de formação equipado com todos os meios. Sala com capacidade para 10 a 12 

formandos. Formação assistida por vídeo projetor. 

Formador Pedro Azevedo. Formador com experiência de mais de 10 dez anos como formador, 

designer e produtor multimédia. Conhecimentos transmitidos de forma pragmática, 

como instrumentos de trabalho e sempre orientados para a prática dos formandos. 

Objetivos No final da sessão o formando deverá ser capaz de usar ferramentas avançadas do 

Excel de modo a produzir documentos de forma mais eficiente e com elevado impacto 

visual. 

Destinatários Profissionais com conhecimentos básicos da aplicação e do sistema operativo utilizado 

que queiram ver substancialmente melhorado o seu desempenho e a qualidade das 

suas folhas de cálculo. 

Pré-requisitos Conhecimentos básicos de aplicações Microsoft Office e sistema operativo (Windows 

ou MacOS). 

Apoios OnlyOpt1on; Bombeiros Voluntários de Ermesinde. 

+info www.maquinamundi.com 
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 Programa 

 Funções de Texto 

Funções de Texto: Como criar e utilizar; 

Converter valores guardados como texto em valores; 

Texto Para Colunas (Text To Columns); 

Gerir Duplicados; 2.5. Funções Condicionais; 

SE (IF); 2.7. PROCV (VLOOKUP); 

PROCV com SE.ERRO (VLOOKUP com IFERROR). 

 Formatação Condicional – Criação e edição de regras 

Validar dados e dupla validação 

Proteger células, folhas e livros 

 Tabelas dinâmicas 

Criar e alterar o esquema de uma tabela dinâmica; 

Modificar a orientação, o nome e a função de sumário dos campos; 

Atualizar tabela dinâmica; 

Agrupar e desagrupar dados; 

Realizar cálculos; 

Criar gráficos dinâmicos; 

Filtros em várias folhas; 

Inserção de campos calculados; 

Agregar e desagregar informação; 

Criação automática de várias tabelas dinâmicas; 

Função Obter Dados Dinâmicos. 

 Trabalhar com listas de dados e tabelas (Opcional) 

Utilizar funções de base de dados; 

Aplicar subtotais e destaques; 

Formatar como tabela; 

Alteração de cabeçalhos padrão; 

Atribuição de nomes; 

Expansão de tabelas de dados; 

Adição de linha resumo. 

 


