
 

 

 

 

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

Forma de Organização: Formação à 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. 

Utilizar fórmulas, funções, gráficos e desenhos em folhas de cálculo 

 

Conteúdos 

Icebreak de apresentação 

Folha de cálculo – conceitos gerais 

Elementos principais 

Ambiente de trabalho 

Ficheiros e folhas de cálculo 

Abertura de ficheiros 

Gravação de ficheiros 



 

 

Utilização simultânea de ficheiros 

Acesso aos últimos ficheiros utilizados 

Alteração do nome e da posição de uma folha 

Células 

Inserção e edição de texto em células 

Seleção de um conjunto de células 

Movimentação rápida de células 

Inserção de células 

Cópia e eliminação de células 

Preenchimento automático 

Formatação do texto das células 

Formatação de linhas e colunas 

Seleção, inserção e eliminação de linhas e colunas 

Largura de coluna e altura de linha 

Omissão e visualização de colunas 

Fórmulas 

Referências absolutas e relativas 

Fórmulas associadas a cálculos 

Impressão de folhas de cálculo 

Definição da área a imprimir 

Pré-visualização da impressão 

Cabeçalho e rodapé 

Margens 

Funções 

Funções financeiras 

Funções estatísticas 

Edição de funções 

Gráficos 

Tipos de gráficos 

Inserção de dados para gráficos 

Edição 

Desenho 



 

 

Criação de desenhos e caixas de texto 

Movimentação e reunião de objetos 

Listas de ordenação e filtros de dados 

 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 

  


