
 
 

O Microsoft Excel é uma das melhores invenções de todos os tempos. 

Utilizando seus recursos é possível organizar informações numéricas e fazer, 

em um instante, cálculos que manualmente seriam trabalho para uma 

tarde inteira. 

A enorme quantidade de recursos disponíveis no Excel é assunto para vários 

cursos. Neste curso básico o aluno aprende a utilizar as principais 

ferramentas do aplicativo: desde os primeiros fundamentos de navegação, 

formatação e inserção de dados, até a criação de gráficos e a utilização 

de funções. O curso é 100% prático e baseado em exercícios semiprontos 

que permitem a conclusão de dezenas de exercícios, dos mais variados 

formatos, sem desperdiçar horas digitando. 

Veja a seguir alguns dos principais itens explorados neste módulo: 

Apresentação: Conceitos sobre Planilhas, Botões, Menus, Modos de 

Exibição, Controle de Zoom, Ajuda, etc. 

Conceitos Básicos: Linha, Coluna, Endereço, Seleção, Navegação, 

Edição de Células, Configuração de Páginas e Margens, Verificação 

Ortográfica, Abrir, Salvar, Salvar como, Desfazer & Refazer, Localizar e 

Substituir, Inserir e Excluir linhas e colunas, etc. 

Fórmulas: Operações Matemáticas, Função Soma / Auto Soma, Vínculos 

entre planilhas, Inserir Função: Soma, Máximo, Mínimo, Média, Condicional 

SE,  etc.  

Formatação: de Texto, de Células, de Alinhamento, de Bordas, 

Ferramenta de Realce, Pincel, Formatação de Parágrafos e Recuos, 

Utilização de Marcadores e Numeração, Alinhamento e Centralização entre 

colunas, Largura de Coluna & Altura de Linha, etc. 

E outros recursos: Copiar, Recortar & Colar, Copiar & Enter, Copiar 

Arrastando, Visualizar Impressão, Configurações de Impressão, Conceito 

sobre o uso de mais de uma Planilha, Manipulação de Planilhas (Renomear, 

Inserir e Excluir), Criação, Edição e Formatação de Gráficos, Ferramenta 

Classificar, Congelar painéis, Ferramentas de análise,  Ferramentas de 

desenho, etc. 

 ►   A quem se destina 

 

Este curso é dirigido a quem já conhece o 

Windows e quer aprender a aproveitar os 

recursos de uma planilha eletrônica. 

 

 

►   Pré-requisitos 
 

Bons conhecimentos de Windows (curso 

básico). 

 

 

►   Laboratório 
 

Além das 9 horas de aula tradicional, 100% 

práticas, sempre um aluno por micro, com o 

instrutor utilizando um projetor para também 

fazer e demonstrar os exercícios, os alunos 

têm direito a mais 6 horas de laboratório. O 

laboratório é um horário para os alunos 

tirarem suas dúvidas com o professor de 

plantão e se necessário treinar seus 

conhecimentos. Para quem preferir, a 

CompuClass também oferece suporte 

técnico por email - informe-se com o nosso 

atendimento. 
 

►   Instrutores 
 

Todos os nossos instrutores têm mais de 

3.000hs de experiência e têm certificações 

oficiais Microsoft como: MCAS - Microsoft 

Certified Application Specialist, MCP - 

Microsoft Certified Professional e outras. 

 

 

►   Obs.: 

 

 

 
 


