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Excel 

Análise de Dados 

F o r m a ç ã o  O n l i n e  

 
Neste curso online serão abordadas 

funcionalidades que facilitam as tarefas do dia-a-dia como a organização dos dados, 

agregação da informação, análises-relâmpago, extração da informação e outras. 

DESTINATÁRIOS 

Utilizadores regulares do Excel com necessidade de utilização das funcionalidades no âmbito 

da análise de informação (bases de dados) especificamente nos capítulos de preparação, 

ordenação, inquirição, utilização de funções adequadas às bases de dados com destaque 

para as tabelas e gráficos dinâmicos. 

REQUISITOS 

Computador com microfone, câmara e acesso à Internet. 

OBJECTIVOS 

No final da formação, os formandos serão capazes de: 

 Preparar uma lista de dados com vista à análise com tabelas dinâmicas; 

 Ordenar uma lista de dados de forma personalizada; 

 Definir questões/critérios complexos a fazer às listas/bases de dados; 

 Analisar rapidamente os dados com tabelas dinâmicas; 

 Personalizar as tabelas dinâmicas de modo a obter informação adicional; 

 Formatar uma tabela dinâmica de modo a que seja melhorada a sua apresentação; 

 Ordenar tabelas dinâmicas melhorando a identificação de dados específicos; 

 Criar gráficos dinâmicos potenciando a visão rápida sobre um conjunto de dados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Organização de listas de dados em Excel 

 Movimentação dentro de uma base de dados 

 Criação de listas  

 A Formatação condicional de listas de dados 

 Ordenação avançada de dados 

 Filtros avançados  

 Introdução às tabelas dinâmicas 

 Criação de tabelas dinâmicas 

 Disposição dos campos de tabelas dinâmicas 

 Atualização dos dados de tabelas dinâmicas 
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 Alteração dos formatos numéricos de uma tabela dinâmica 

 Opções de esquema das tabelas dinâmicas 

 Formatação de tabelas dinâmicas  

 Visualização de totais e subtotais 

 Ordenação de tabelas dinâmicas 

 Utilização de filtros nas tabelas dinâmicas 

 Alteração da forma de cálculo das tabelas dinâmicas  

 Agregação e desagregação de informação 

 Criação automática de várias tabelas dinâmicas em simultâneo 

 A função ObterDadosDinâmicos 

 Tabelas dinâmicas híbridas 

 Criação de gráficos dinâmicos 

 Alertas para eventuais problemas 

 

 

 

 

12 horas  |  150,00 € 


