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OBJETIVOS – PROGRAMA – CERTIFICAÇÃO 
 
OBJETIVOS 

• Executar ligações entre múltiplas folhas de cálculo. 

• Efetuar a análise de dados. 

• Automatizar ações através da utilização de macros. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Múltiplas folhas de cálculo 

• Múltiplas folhas 

• Reunião de folhas de cálculo 

• Ligação entre folhas 
 
Resumo de dados 

• Inserção de subtotais 

• Destaques 

• Relatórios 
 
Análise de dados 

• Análise de dados em tabelas e listas 
- Criação, ordenação e filtragem de dados 
- Formulários 

• Criação e formatação de uma tabela dinâmica 

• Utilização de totais e subtotais 

• Fórmulas em tabelas dinâmicas 

• Elaboração de gráficos 
 
Macros 

• Macros pré-definidas 

• Macros de personalização das barras de ferramentas 

• Criação e gravação de uma macro 

• Atribuição de uma macro a um botão 

• Execução de uma macro 
 
DURAÇÃO TOTAL 
25 Horas 
 

METODOLOGIA 
A metodologia da formação é predominantemente ativa e participativa tendo os formandos ao seu 
dispor um computador e material didático, com vista ao acompanhamento e elaboração de 
exercícios. 
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AVALIAÇÃO 
No decurso da ação de formação os participantes serão avaliados de forma contínua, com base em 
parâmetros pré-definidos numa grelha de avaliação e cuja avaliação final será expressa nos 
resultados de Com aproveitamento ou Sem aproveitamento, em função do formando ter ou não 
atingido os objetivos da formação. 
 
CERTIFICAÇÃO 
No final do curso os participantes receberão um Certificado de Qualificações, com aproveitamento, 
no caso do alcance dos objetivos definidos e da participação em, pelo menos, 90% da duração da 
formação. 
Esta UFCD - Unidade de Formação Modular Certificada está integrada no Catálogo Nacional de 
Qualificações e faz parte de um percurso de qualificação de nível 2 e 4, pelo que a certificação nesta 
UFCD, contribui para uma qualificação profissional daquele nível. 
 
 
 
  


