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 Folha de cálculo - operação e programação

Objectivos

Utilizar e programar aplicações informáticas de folha de cálculo.

Conteúdos

Folha de cálculo – conceitos gerais 

•        Elementos de uma folha de cálculo

•        Ambiente de folha de cálculo

 

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

•        Selecção de um conjunto de células

•        Movimentação rápida de células

•        Inserção de células

•        Cópia e eliminação de células

•        Preenchimento automático

•        Comando anular

•        Formatação do texto das células 

 

Formatação de linhas e colunas  

•        Selecção, inserção e eliminação de linhas e colunas

•        Largura de coluna e da 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 de gráficos      

 

  

Desenho  

•        Criação de desenhos e caixas de texto 

•        Movimentação e reunião de objectos

 

Análise de dados em tabelas e listas  

 

página inicial  consulta do catálogo  ufcd 

 Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) 

Pesquisar UFCD 

nmlkj Designação da UFCD    

nmlkji Código da UFCD  778  

 
 

Resultados da pesquisa:1 UFCD 

Unidades de Formação de Curta Duração Código
Carga 
Horária 

778 50 horas
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•        Criação, ordenação e filtragem de dados em listas 

•        Formulários

 

Macro  

•        Macro pré-definida

•        Macros de personalização das barras de ferramentas

•        Atribuição de uma macro a um botão

•        Gravação e execução de macros

•        Eliminação de macros

 

Referenciais de 
Formação 

Técnico de Informática – Sistemas (396 KB); 
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Pode aceder à listagem com a totalidade das UFCD (em formato .xls) através do seguinte link:
  
Listagem de UFCD (305KB) 

catalogo@anq.gov.pt21 391 88 30www.catalogo.anq.pt
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