
O  é para usuários interessados em elaborar planilhas simples sem a 

necessidade de se aprofundar nos recursos avançados.

Conceitos; Novidades da versão; Teclas de atalho e de acesso; Elementos da janela; Botão 

Office; Faixa de opções; Dimensões da Planilha; Navegação nas guias; Pasta de trabalho; 

Salvar Arquivo.

Inserir dados e fórmulas; Confirmar dados; Cancelar dados; Modificar o conteúdo da célula; 

Selecionar células seqüenciais; Selecionar toda planilha; Utilizar comandos da Área de 

Transferência; Largura das colunas; Altura das linhas; Ir para; Inserir e excluir linhas; Inserir e 

excluir colunas; Inserir e excluir células, Preenchimentos sequenciais; Opções do Excel; 

Listas Personalizadas.

Modos de seleção de células; Alinhamento das células; Alinhamento horizontal; Alinhamento 

vertical; Orientação; Inserir bordas nas células; Retirar as bordas das células; Número de 

casas decimais de uma célula; Cor de preenchimento das células; Formatar dados 

numéricos; Datas e horas; Moeda; Estilos predefinidos de formatação. 

Ponto de cópia; Hierarquia dos operadores aritméticos; Regras para inserção de fórmulas; 

Alterar fórmulas; Cálculos com porcentagens; Fixando referências de células em fórmulas; 

Copiar com índice fixo; Assistente de função; Tipos de argumento; Função SOMA; Função 

MÉDIA; Função SE; Funções com mais de duas possibilidades; Funções MÍNIMO e 

MÁXIMO; Nomeando referências; Nomeando uma célula; Aplicando o nome em fórmulas; 

Indicadores de fórmulas na barra de status; Referências entre planilhas; Referências 

trimensionais.

Guias das planilhas; Mover planilha; Inserir e Excluir planilhas; Renomear planilhas.

Tipos de gráficos e suas especificações; Criar gráficos; Guia Ferramentas de Gráfico; 

Subguia Design; Mover Gráfico; Alterar Tipo de Gráfico; Selecionar Dados; Alterando a cor 

das barras; Subguia Layout; Modificando o eixo vertical; Adicionando o título do gráfico; 

Inserindo plano de fundo; Subguia Formatar; Alterando a cor de fundo; Layout Rápido; 

Rotação 3D; Séries de dados.
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Conteúdo Programático:

E x c e l  B á s i c o Carga Horária

(referencial):  25 horas

Pré-requisito:

Windows

O objetivo do curso é 

utilizar o Microsoft 

Excel como ferramenta 

para administrar seu 

fluxo financeiro, criando 

fórmulas básicas, 

cálculos em tempo real, 

gráficos e outros 

elementos que tornarão 

seu trabalho mais 

simples e prático.
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