
 

 

 

 

0778 - Folha de cálculo 
 
Modalidade de Formação: Formação Modular Certificada 

Forma de Organização: Distância 

Carga Horária: 50 horas 

 

Destinatários 

Adultos ativos (empregados ou desempregados) com idade igual ou superior a 18 anos 

que necessitam desta formação para o exercício das respetivas funções e/ou 

requalificação profissional. 

 

Enquadramento 

As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de ativos, dão a 

possibilidade aos adultos de adquirir mais competências escolares e profissionais, com 

vista a uma (re) inserção ou progressão no mercado de trabalho e/ou adaptação aos 

processos de melhoria organizacional. 

 

 

Objetivos 

Construir, editar e imprimir folhas de cálculo 

Inserir e transformar fórmulas, funções, gráficos e tabelas 

Utilizar ferramentas de análise de dados 

Otimizar desempenho 

 

Conteúdos 

Icebreak de apresentação 

Folha de cálculo – conceitos gerais 

Personalizar e utilizar eficazmente a Área de trabalho 

Ficheiros e folhas de cálculo 

Abertura e gravação de diferentes tipos de ficheiros 



 

 

Utilização simultânea de ficheiros 

Criar e utilizar modelos 

Trabalhar eficazmente com células 

Inserir e editar texto em células 

Selecionar e movimentar eficazmente na folha  

Preenchimento automático 

Preenchimento personalizado de séries 

Formatação de linhas e colunas 

Omissão e visualização de colunas e linhas 

Destaques 

Fórmulas 

Referências relativas, absolutas e mistas 

Fórmulas associadas a cálculos 

Cálculos com referências externas 

Janela Inserir Função 

Consolidação de dados 

Impressão de folhas de cálculo 

Definição da área a imprimir 

Cabeçalho e rodapé 

Títulos de Impressão 

Funções 

Funções financeiras 

Funções estatísticas 

Funções lógicas 

Edição, interpretação e encadeamento de cálculos 

Gráficos 

Tipos de gráficos 

Inserção personalizada de dados em gráficos 

Transformação de gráficos 

Modelos de gráficos 

Ilustrações 

Criar e formatar desenhos e caixas de texto 



 

 

Movimentação e reunião de objetos 

Inserir Equações 

Organização de listas de dados 

Obter e gerir dados externos 

Ordenação personalizada 

Filtro personalizado 

Filtro avançado 

Segmentação de Dados e Linha cronológica 

Remover duplicados 

Validação de dados 

Subtotais 

Inserir e transformar tabelas dinâmicas 

Ferramentas de análise e previsão 

Tabelas de simulação 

Atingir Objetivo 

Cenários 

Folha de Previsão 

Otimização de desempenho 

Utilizar atalhos do teclado 

Gravar e executar Macros 

Atribuir macros a botões 

Opções do Excel 

Separador Ficheiro 

Proteção 

Proteger livros e folhas 

 Avaliação e encerramento 

 

Avaliação: Qualitativa - Formativa e Sumativa 

Metodologias: Método expositivo, participativo, trabalho prático 

Regime de Assiduidade: As faltas não podem exceder 10% do total das horas de 

formação 

  


