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Introdução 

 

Este módulo visa fornecer aos alunos as competências 

necessárias para operar os tipos de software mais comuns. 

Começando com o software de processamento de texto, 

incidiremos no Microsoft Word e nas suas funcionalidades, 

focando nas mais úteis. A seguir, analisaremos as folhas de 

cálculo e Microsoft Excel, para conseguir uma melhor 

compreensão do que este tipo de aplicações pode fazer e como 

a capacidade pode ser aplicada nas nossas vidas diárias. 

Finalmente, analisaremos o Microsoft PowerPoint e as 

aplicações da apresentação. 

Para as finalidades deste módulo, iremos focar-nos no 

Microsoft Office 2016. 

Resultados de Aprendizagem: 

- Criar documentos longos visualmente apelativos. 

- Usar folhas de cálculo para gerir finanças ou para outras 

finalidades. 

- Fazer apresentações estimulantes e envolventes. 

  



Tópico 1: Processamento de Texto (Microsoft Word, 

Google Docs) 

 

O conhecimento de software de processamento de texto é uma 

das competências informáticas mais básicas que podemos 

desenvolver. Quer Microsoft Word quer Google Docs são 

ambos amplamente conhecidos, e são usados por milhões de 

pessoas para escrever vários tipos de documentos. 

Este tipo de software pode ser usado para criar documentos de 

texto, tais como receitas, listas de tarefas, os seus 

pensamentos, ou mesmo algo que quer partilhar com alguém 

especial para si. Outras utilizações incluem cartas, relatórios. E 

outros documentos de texto. Pode também ser usado para 

escrita criativa ou académica, e permite aos utilizadores 

adicionar imagens, tabelas e outros objetos, como muitas 

outras funções para ajudar a criar qualquer tipo de documento 

que precisassem. 

Neste Tópico, observaremos como criar um documento em 

aplicações de processamento de texto, como formatar o texto 

e o documento em geral, como inserir objetos (ex. tabelas, 

imagens etc.) e como definir a página para impressão. 

 



Funções básicas, adicionar e formatar texto- Fácil  

Duração: 45’ minutos 

Comece por abrir um documento em branco do Microsoft 

Word no seu computador.1Verá uma página vazia, e o cursor a 

piscar na parte superior esquerda da sua página. 

Antes de prosseguir,é importante conhecer alguns termos: 

Um caráter é qualquer símbolo que pode adicionar ao seu 

documento, quer digitando-o com o teclado quer através de 

outros meios.Isto inclui letras, números, e mesmo espaços. 

Um parágrafo é um conjunto de carateres (palavras, frases) que 

foi separado do resto do documento com um parágrafo final 

(premindo a tecla Enter). 

 

a. Digitar 

Digitar é bastante simples–o que quer que prima com o seu 

teclado aparecerá no seu monitor do computador. Algumas 

teclas oferecem funções adicionais para permitir maior 

flexibilidade.A tecla Shift, por exemplo, quando premida em 

simultâneo com uma tecla de caráter, introduzirá a versão 

maiúscula dessa letra, se premir uma tecla de letra, ou,  se 

estiver a premir um número ou símbolo na parte superior 

surgirá na parte superior da sua página. 

A tecla Enter começará um novo parágrafo, e F1-F12 são teclas 

de função, que ativam diferentes comandos, dependendo do 

programa que está a usar. 

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 

A barra de ferramentas de acesso rápido 

disponibiliza algumas funções muito úteis. (1) 

                                                             
1 Google Docs is a free alternative software which offers similar functions. 

(1) 

Desfazer 

(2) 

Refazer 

Figure 1: The Quick Access Toolbar 



Desfazer permite-lhe regressar à última ação que realizou, e 

pode ser usado sucessivamente. Pode clicar neste botão para 

desfazer ações anteriores até ao momento em que abriu o 

documento pela última vez. 

O botão para a direita é (2) Refazer, que pode ser usado para 

restaurar quaisquer ações que tenha cancelado por acidente.  

b. Selecionar e deslocar o texto  

Imagine que escreveu algumas frases ou parágrafos. E 

depois se apercebeu que provavelmente soariam melhor se 

fossem revertidos .De forma a deslocar o texto, selecione-o: 

 Passo 1: Clique com o botão do lado esquerda do rato 

no início da parte que quer deslocar.  

 Passo2: mantendo o botão do rato premido, arraste o 

seu rato para destacar a cinzento o texto que quer 

deslocar, depois liberte o botão do rato. Deverá 

assemelhar-se a isto: 

 Passo 3: Agora, arraste e largue o texto no local que 

deseja. 

  

Figure 2:Texto selecionado 



Figure 3: The Clipboard 

 

c. A área de transferência 

Outra característica muito importante do software do 

processamento de texto é que pode facilmente inserir texto de 

qualquer local, ou deslocar 

grandes fragmentos de 

texto. 

Isto é feito usando a Área 

de Transferência que é 

onde os dados são 

armazenados 

temporariamente de cada 

vez Cortar or Copiar dados como texto ou uma imagem. 

 

  

1. Cortar: o texto selecionado 

/imagem é eliminado e colocado 

na área de transferência, de forma 

a que possa ser colado noutro local 

2. Copiar: o texto/imagem 

selecionado é colado na área de 

transferência pode ser colado em 

qualquer outro local 

3. Colar: os dados armazenados na 

área de transferência são 

adicionados onde o cursor se 

encontra atualmente. 

4. Format Painter: o formato do 

texto selecionado é copiado e pode 

ser aplicado noutra parte do 

documento . 



 

d. Apagar texto 

Há algumas formas de eliminar texto do seu documento. Pode 

Figure 4: The keyboard 

1. Apagar 

2. Retroceder 

1. Apagar: o texto/imagem 

selecionado/é eliminado.Se 

nenhum texto ou imagem for 

selecionado, então o caráter à 

direita do cursor é apagado. 

2. Retroceder:  O caráter à esquerda 

do cursor é apagado. 

Dicas para formandos: 

Se apagar algo por acidente, não se preocupe. Pode sempre usar o comando 

Desfazer! 

Para apagar grandes fragmentos de texto ou elementos, Selecione-os e prima 

Atividade Adicional: 

Use as competências que aprendemos até ao momento e demora algum tempo 

para digitar o texto abaixo. 

A Segunda Guerra Mundial (ou WW2) durou de 1939 a 1945. Começou 

com a invasão de Polónia na Alemanha no dia 1 de setembro de 1939. 

Acabou com a rendição do Japão em 15 de agosto, 1945. 

Havia duas fações opostas, os Aliados e as Forças do Eixo. Os Aliados 

incluíram o Reino Unido, França e Polónia. As Forças do Eixo incluíram a 

Alemanha, Japão e Itália. 

  



usar o Retroceder ou os botões de Apagar para este efeito.  

 

 

 

 

 

e. O friso 

 

 

 

 

 

 

A parte superior da sua janela de Word é designada de Friso 

(Imagem 5) e contém diferentes separadores (Ficheiro, Página 

Inicial, Inserir etc.). Cada separador contém alguns comandos, 

agrupados (Área de Transferência, Fonte, Parágrafo etc). 

f. Formatação de Texto  

A formatação de texto é o termo usado para descrever 

mudanças feitas à aparência de carateres . Isto inclui aumentar 

ou diminuir os tamanhos das letras, a cor, fazendo uma lista 

automatizada, ou tornando os carateres negrito, itálico, ou 

sublinhando-os. 

Figure 5: The Ribbon 

Separador Comandos 



No separador Menu Inicial, o grupo de commandos Fonte dá ao 

utilizador acesso rápido às definições de formatação mais 

importante das definições de formatação de texto: 

  

 

1. Fonte: o estilo dos carateres (ou estilo de fonte)  

2. Tamanho da Fonte: o tamanhos dos carateres nos pontos 

tipográficos2 

3. Aumente o tamanho da fonte: aumenta o tamanho dos 

carateres em 2 pontos 

4. Diminua o tamanho da fonte: reduz o tamanhos dos 

carateres em 2 pontos 

5. Mude para minúsculas: Mude o texto selecionado para 

minúsculas, maiúsculas ou outras capitalizações. 

                                                             
2 The smallest measure of unit in typography. Source: http://printwiki.org/Point_Size  

8. Rasurado 

7. Subscrito 

Figure 6: The Font commands 

1. Fonte 2.Tamanho da Fonte 

13.Negrito 

15. Sublinhar 

9. Cor da Fonte 

14. Itálico 

3. Aumentar tamanho da 

fonte 
4. Diminuir tamanho da fonte 

5. Mudar caixa 

6. Limpar toda a 

Formatação 

10. Cor de destaque do texto 

11. Efeitos de texto e tipografia 

12. Sobrescrito 

http://printwiki.org/Point_Size


6. Eliminar toda a formatação: Elimine qualquer formatação 

do texto e reponha-o em modo Padrão. 

7.  Subscrito: permite-lhe digitar letras muito pequenas na 

parte inferior da linha de texto (frequentemente usado 

em Matemática). 

8.  Rasurado: permite-lhe riscar algo, mantendo-o na 

página. 

9. Cor da fonte: mudar a cor do seu texto. 

10. Cor de destaque do Texto: isto permite-lhe realçar o 

seu texto em cores vivas. 

11. Efeitos de Texto e tipografia permite-lhe adicionar 

efeitos como sombras ao seu texto, ou escolher textos 

estilísticos. 

12.  Sobrescrito: permite-lhe digitar letras muito 

pequenas na parte superior da linha do texto (tal como 

para as notas de rodapé) 

13. Negrito 

14.  Itálico 

15.  Sublinhar 

Dicas para formandos: 

Se não se conseguir lembrar da função de um determinado botão, posicione o 

seu cursor por cima. Uns momentos mais tarde, uma caixa surgirá explicando a 

função do botão. 

Sinta-se livre para experimentar! Se fizer algo que não lhe parece adequado, 

não é preciso entrar em pânico–pode sempre utilizar a função desfazer! 



Atividade adicional: 

Ponha à prova as suas competências!  

Usando o texto que digitou anteriormente, realize as seguintes ações para 

praticar o que temos vindo a analisar até agora.  

1. Sublinhe os nomes dos países.  

2. Faça as datas em itálico.  

3. Ponha os nomes das duas fações militares opostas em negrito.  

4. Aumente o tamanhos da fonte para14.  

5. Mude o estilo da fonte para algo que gosta. 

6. Destaque a data em que a Guerra começou. Escolha uma cor que goste! 

7. Na data 1 de Setembro 1s 1939, ponha “st” em sobrescrito. Mude a cor de 
todo o texto para algo que goste. 

 

 

  



 

g. Guardar o seu ficheiro 

1. Guardar o ficheiro pela primeira vez 

Para guardar o seu documento pela primeira vez, clique em 

separador de Ficheiros na parte superior à esquerda . Uma 

faixa irá aparecer do lado esquerdo com algumas opções. 

Clique em Guardar Como, e escolha a pasta na qual quer 

guardar o ficheiro (Imagem 7).Para esta finalidade, escolha a 

Pasta de Documentos.  

Figure 7: Choosing a location for your file 



Atividade Extra: 

Guarde o ficheiro que criou sob Documentos (ver imagens 7 e 8), com a 

designação“WW2 história – (o seu nome)”. 

Usaremos isto posteriormente. 

 

 

  

2. Guardar alterações num documento existente 

É muito fácil guardar quaisquer alterações num documento 

pre-existente e pode ser feito numa série de maneiras: 

 Clique no ícone Guardar na parte superior esquerda do 

acesso rápido à barra de ferramentas, que parece uma 

disquete , ou 

 Clique em Ficheiro, depois Guardar, ou 

 Prima a tecla Ctrl  + S em simultâneo –isto é chamada um 

atalho do teclado. 

Figure 8: Naming your file 

De seguida, uma 

janela pop-up irá 

surgir para que 

nomeie o seu 

ficheiro ou escolha 

um diferente 

ficheiro para 

guardá-lo (Imagem 

8). 

Digite uma nome 

para o seu ficheiro 

e pode facilmente 

reconhecê-lo e 

depois clicar 

Guardar na parte 

superior direita 

 



 

 

Parágrafos e formatação  

De página- Médio 

Duração: 45 minutos 

a. Abrir um ficheiro 

Há duas maneiras de abrir um ficheiro pré-existente. 

 Abrir a pasta no seu computador que contém o ficheiro e 

clicar duas vezes com o botão esquerda do rato no 

mesmo, ou 

 Abra Microsoft Word (Imagem 9). Se trabalhou neste 

documento recentemente, pode ver o nomes do seu 

ficheiro no friso azul. Se assim for, clique no mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se não, clique em Abrir Outros Documentos, que lhe 

darão a opção de pesquisar pelo ficheiro no seu 

computador. Clique Navegar para fazê-lo.  

  

Figure 9: Opening a Word file 

Sarah’s file 

Documento 1 



Atividade Adicional: 

Use uma das duas formas descritas acima para abrir o ficheiro que criou para a 

última atividade. Foi guardada sob Documentos, com a designação“WW2 história 
– (o seu nome)”. 

 

 

 

b. Formatação de Parágrafo 

Como explicado previamente, um parágrafo é um conjunto de 

carateres (palavras, frases) que foi separador do resto do   

documento com um fim de parágrafo (premindo a tecla Enter).  

Há algumas definições que podem ajudar-nos a organizar o 

texto na nossa página no grupo de comando do Parágrafo. 

 
 

 
1. Marcas de Lista: Criar uma lista por pontos selecionando 

o texto e depois clicar neste botão. Premir a tecla Enter 

deslocá-lo-á até ao próximo ponto. 

1. Pontos 

2. Numeração 
3. Lista multinível 

4. Diminuir recorte 
5. Aumentar 

recorte indent 6. Tipo 

7. Alinhar à 

esquerda 
8. Centro 

9. Alinhar à 

direita 

10. Justificar 

11. Linha e espaçamento de parágrafo 

EspaçamentoParagraph Spacing 

12. Sombreamento 

13. Limites 

Figure 10: The Paragraph command group 



2. Numeração: Criar uma lista numerada selecionando o 

texto e depois clicar neste botão. Premir a tecla Enter irá 

encaminhá-lo para o número seguinte na sua lista. 

3. Lista multinível: Criar uma lista multinível para organizar  

itens ou para criar um esboço. 

4. Diminuir recorte: Desloque o seu parágrafo para a 

esquerda. 

5. Aumentar recorte: Desloca o parágrafo para a direita. 

6. Tipo: Disponha a seleção atual em ordem numérica ou 

alfabética– especialmente útil para dados numa tabela. 

7. Alinhar à esquerda: Alinhe o seu conteúdo com a 

margem esquerda  

8. Centro: Centre o seu conteúdo na página  

9. Alinhar à direita: Alinhe o seu conteúdo com a margem 

direita  

10.  Justificar: Distribua o seu texto uniformemente 

entre as margens 

11. Espaçamento de Linha e Parágrafo: Escolher quanto 

espaço aparece entre as linhas de texto ou entre 

parágrafos. 

12. Sombreado: Mude a cor por trás da sua seleção 

atual. 

13.  Limites: Adicione ou elimine limites a partir da sua 

seleção. 

 

 

c. Cabeçalhos, Rodapés e Números de Página  

Quando está a escrever um documento que tem algumas 

páginas de extensão, e quer que alguns elementos se repitam 

em cada página, à semelhança deste  documento que tem o 

logo das organizações participantes na parte superior , e o logo 



do Erasmus+ logo e isenção de responsabilidade na parte 

inferior.Se está a escrever um livro , pode, por exemplo, 

pretender que o título apareça na parte de cima de cada página 

e o autor na parte inferior da página, ou pode querer adicionar 

o número da página algures. Tudo isto pode facilmente ser 

feito através do separador Inserir. 

 

 

 

 

 

 

1. Cabeçalho: Ajuda-o a repetir informação na parte 

superior da página. 

2. Rodapé: Ajuda-o a repetir informação na parte inferior da 

página. 

3. Número de Página: Permite-lhe escolher entre alguns 

tipos de página pré-definidos de numeração de página, ou 

para criar o seu próprio estilo. 

  

Figure 11: Cabeçalhos, Rodapés & Page numbers 



Quando clica em Cabeçalho, o menu suspenso abaixo surgirá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12: Cabeçalho 

1. Tipos de cabeçalho pré-definidos 



1. Tipos de cabeçalho pré-definidos: clicando num destes 

irá automaticamente mostrá-lo no seu documento, 

permitindo-lhe digitar o texto que quer que apareça em 

cada intervalo. 

2. Editar cabeçalho: isto irá permitir-lhe fazer mudanças ao 

cabeçalho existente. 

3. Remover cabeçalho: isto apaga quaisquer mudanças que 

fez ao cabeçalho.Se fizer isto casualmente, pode sempre 

usar a função anular. 

 

Quando clica em Rodapé, aparece um menu muito similar ao 

menu do Cabeçalho menu. A diferença é simplesmente que 

desta vez, está a editar a parte inferior da página em vez da 

parte de cima. 

Clicando em número de Página irá surgir um menu suspenso 

com algumas opções: 

1. Parte de cima da 

página / Parte inferior da 

Página/Margens da 

Página: Adicione número 

da página em cada um 

destes locais de acordo 

com os mesmos. Clicar em 

cada um destes botões irá 

mostrar um menu 

suspenso muito similar àquele visto Na Imagem 12, onde 

pode escolher a localização exata do número. 

2. Posição atual: isto irá fazer com que um número de 

página surja no ponto de inserção (onde o seu cursor está 

situado atualmente). 

Figure 13: Page numbers 



Atividade Extra: 

Realize o seguinte no seu “WW2 história – (nome)” ficheiro: 

1. Inserir um cabeçalho com o título do seu documento no centro da página 

– “WW2 história”. 
2. Inserir um rodapé com o nome do autor– o seu nome. 

3. Inserir Numeração de página. 

4. Guardar as alterações e fechar o documento. 

3. Formatar número de páginas irá permitir-lhe editar 

numeração de páginas existente. 

4. Eliminar números de página eliminará a página atual . 

 

 

 



Elementos e impressão– Difícil 

Duração: 90’ minutos 

Microsoft Word também oferece a possibilidade de adicionar 

uma variedade de elementos ao seu documento de fora a que 

possa organizar quaisquer dados, ou torná-lo mais estimulantes 

visualmente. Tais elementos, que vamos analisar neste tema, 

incluem imagens, tabelas e formas. 

a. Inserir uma imagem 

De forma a adicionar uma imagem ao seu documento, aceda a 

Inserir separador e olhe para o grupo de comando das 

Ilustrações. Aqui tem dois tipos de formas às quais adicionar 

imagens, Imagens do seu computador, ou Imagens Online 

Pictures. 

 

 

 

 

 

Figure 14: Illustrations 

Figure 15: Insert Picture from computer 



 

 

1. To add (Adicionar) uma imagem que já está 

guardada no seu computador, clique em Imagens.  

A janela acima irá surgir permitindo-lhe localizar e inserir a 

imagem que pretende- Selecione a imagem que pretende 

introduzir e clique em Inserir. A imagem irá surgir no seu 

documento. De seguida, pode configurar como o texto irá 

aparecer em redor da imagem, tal como a Posição da imagem 

na sua página (ver páginas seguintes). 

 

2. Para procurar uma imagem na internet e 

adicioná-la diretamente ao seu documento, 

clique em Imagens Online.  

 

 

 

 

 

 

A janela acima irá surgir (Fig. 16). A seguir, digite uma palavra-

chave com a Pesquisa da Imagem Bing para procurar uma 

imagem relevante para adicionar ao seu documento. Os 

Resultados da pesquisa irão aparecer no seu écrã, como visto 

na Fig. 17. Escolha a(s) imagens que gostar –o número de itens 

selecionado aparece na parte inferior – e clique em Inserir.  

 

Figure 16: Online Pictures 



  

 

 

 

 

 

 

 

A imagem irá agora aparecer no seu documento, no ponto de 

inserção (onde quer que o seu cursor esteja na altura). O 

próximo passo é organizar a imagem em relação ao resto das 

coisas na sua página. 

b. Gerir a sua imagem 

Há algumas coisas que pode configurar quando adiciona uma 

imagem ao seu documento.Quando seleciona a imagem, 

algumas coisas irão surgir em seu redor. 

          Rodar imagem: Clique com o botão do lado esquerdo do 

rato e mantenha. Arraste para rodar a imagem na direção 

pretendida. 

Figure 17: Bing image search 

Figure 18: Inserted image 

1. Rotate image 

2. Texto wrapping 

3. Resize 

wrapping 



1. Moldagem de texto: Configura como o texto molda a 

imagem selecionada (ver Fig. 20 para detalhes). 

2. Redimensionar: Todos os pontos em redor da imagem 

podem ser usados para redimensioná-la. Clique com o 

botão do lado esquerda do rato e segure. Arraste para 

aumentar ou reduzir o tamanhos da imagem. 

 

Quando seleciona uma imagem ou um elemento no seu 

documento, novos separadores irão surgir no friso, assinalados 

em azul escuro. Estes separadores são para editar o 

objeto/elemento em questão, e serão diferentes dependendo 

do tipo de objeto que tenha escolhido.  

 

Neste caso, dado que estamos a falar sobre imagens, as 

Ferramentas de Imagem surgem juntamente com o separador 

Formato, como visto acima. 

 

Disposição de texto é uma das definições 

mais importantes para observer quando 

se configura uma imagem. 

1.  Alinhado com Texto Significa que a 

imagem se torna parte da linha de texto 

na qual foi inserida. 

 

Figure 19: Picture Tools tab 

Figure 20: Texto Wrapping 



Atividade Extra: 

Adicione uma imagem ao seu ficheiro  “WW2 história– (nome)”. Pode escolher 
usar uma imagem do seu computador ou pesquisar uma imagem online, como 

referido antes. Coloque-a do lado direita da sua página, próxima do seu texto, 

usando Enquadrar disposição de texto . 

 

2.  Enquadrar disposição de texto irá moldar a imagem num 

quadrado, mesmo se a sua imagem for redonda. 

3.  Estreito: As margens entre a imagem e o texto são mais 

pequenas. 

4.  Através: A disposição do texto encaixa-se perfeitamente 

em redor das margens da imagem. 

5. Parte superior e inferior: O Texto aparece na parte 

superior e na parte inferior da imagem, não nos lados. 

6. Por trás do texto: A imagem aparece atrás do texto, como 

uma imagem de fundo  

7. Em frente do texto: A imagem aparece na parte de cima 

do texto, escondendo-o.  

 

Outra forma de rodar ou virar uma imagem é clicando no botão 

assinalados na imagem abaixo, que irá mostrar o menu 

suspenso Rodar Objecto: 

 

aqui pode rodar a imagem para a esquerda 

ou direita de um modo mais rigoroso, por 

comparação com usar a seta  na parte 

superior da imagem . Pode também escolher 

virar verticalmente ou horizontalmente, ou 

espelhar uma imagem.  Figure 21: Rotate image 



c. Inserir uma Tabela 

Uma tabela pode também revelar-se um item muito útil num 

documento. Pode ajudar a retratar dados de uma forma mais 

clara. 

Para adicionar uma tabela, vá ao separador Inserir separador e 

clique em Tabelas. Isto irá mostrar o menu suspenso abaixo: 

 

Pode muito facilmente adicionar uma 

tabela assinalando o número de linhas 

e colunas que pretende na grelha 

assinalada a vermelho. Aqui, 

assinalámos 3 colunas por 5 linhas, 

logo dar-nos-á uma tabela que se 

assemelha a isto:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativamente, pode clicar em 

Inserir Tabela. A seguinte janela popup irá aparecer: 

   

   

   

   

   

Figure 22: Quick Insert Table 

Figure 23: Insert Table 



Aqui pode definir alguns parâmetros para a sua tabela, como 

tamanhos e se irá responder à quantidade de texto que junta, 

i.e. se ajusta automaticamente para se ajustar aos conteúdos. 

 

Assim que a tabela tiver sido adicionada, pode começar a 

introduzir dados. Basta posicionar o seu cursor na célula 

correspondente e digitar a informação que pretende. 

d. Formatar uma tabela 

Quando uma tabela é selecionada, dois novos separadores 

designados de Ferramentas de Tabela irão surgir no friso, 

Design e Layout. Como antes, estes são apenas relevantes para 

o objeto selecionado, neste caso, a tabela. 

 

 

 

 

 

 

A partir do separador Design, pode escolher a aparência da sua 

tabela no grupo de comando Estilos de Tabela .Há muitas 

opções aí das quais pode escolher de forma a que possa dispor 

de uma tabela visualmente apelativa e funcional numa 

quantidade de tempo muito curta.   

Se preferir apenas colorir algumas (ou todas) as suas células, 

pode clicar em Sombreado e escolher uma cor. As células 

selecionadas (ou a célula na qual o cursor se posiciona 

atualmente, se não tiver escolhido nenuma célula serão 

preenchidas com a cor que tiver escolhido.  

 

Similarmente, sob Estilos de Limite pode mudar a forma como 

os limites da sua tabela parecem, incluindo cor, espessura e 

estilo de linha. 

Figure 24: Table Tools 



Atividade adicional: 

Realize os seguintes passos no seu documento “WW2 história – (nome): 

1. Inserir uma tabela 2x4 para organizar os países “Aliados” ou “Eixo”.  

2. Escolha um tipo de tabela que goste a partir do separador de Design. 

3. Coloque os Aliados na coluna da esquerda e os países eixo na coluna 

direita. 

4. Alinhar o texto para todas as suas células ao Centro e Meio das células.  

5. Colorir os Aliados de cinza e os países eixo em azul .  

6. Save the changes. 

 

No separador Esquema pode adicionar ou remover linhas, 

definir a Posição do texto na célula, ou Redimensionar as 

células da sua tabela. 

  



 

 

e. Inserir uma forma  

No Microsoft Word pode também 

adicionar formas simples, como 

quadrados, rectângulos, círculos, setas e 

muitos mais. Aceda ao separador Inserir, 

e clique Formas no grupo de 

commandos de IIustrações. 

O menu suspenso ilustrado à direita irá 

aparecer. Clique para escolher que 

forma gostaria de adicionar, depois 

clique e arraste para um espaço em 

branco na sua página para desenhar a 

forma. 

 

 

 

f. Formatar uma forma  

Para formas temos Ferramentas de Desenho, que irão surgir 

quando a forma que tiver inserido no seu documento for 

selecionada. 

A partir deste separador pode adicionar mais formas (grupo e 

comando Inserir Formas). Pode também mudar o estilo da 

forma selecionada , mudando cores e adicionando efeitos do 

grupo de comando   Estilo de Formas. De igual modo, tal como 

Figure 25: Insert Shape 

Figure 26: Drawing Tools 



Atividade Adicional: 

Realize os seguintes procedimentos no seu documento “WW2 história-nome: 

1. Inserir forma da sua preferência sob a sua tabela que criou na atividade 

anterior. 

2. Defina as suas definições para 4x4. 

3. Escolha uma cor clara para preencher  a forma, e uma cor mais escura 

para o limite. 

4. Guarde as suas alterações. 

vimos antes com imagens neste separador pode editar o 

disposição do texto e o tamanho do seu objeto. 

 

 

 

g. Impressão 

Para imprimir o seu documento, clique no 

separador Ficheiro na parte superior 

esquerda e depois Imprimir no friso que irá 

surgir à esquerda na parte superior. Irá 

visualizar o menu na Imagem 27.  

O mais importante é que aqui pode ajustar 

quantas cópias do seu documento gostaria 

de imprimir. 

Se pretende configurar as coisas em 

impressão a preto e branco, clique 

Propriedades da impressora. Isto irá abrir 

uma janela do software da sua impressora  

para lhe permitir mudar estas definições.  

Pode escolher imprimir o documento na 

íntegra ou páginas específicas , ou mesmo apenas a página 

atual clicando no botão Imprimir Todas as Páginas. Isto irá 

abrir um menu suspenso com outras opções. 

Figure 27: Printing 



Atividade Adicional: Para a sua atividade final, imprima o seu documento 

“WW2 – (nome)”. Se possível, imprima a cores. 

Orientações/dicas para formadores: 

Certifique-se que os formandos aprendem:  

 Como usar o painel de Navegação (Faixa com separadores e comandos)  

 Criar documentos  

 Como inserimos uma imagem ou uma tabela num documento de  Word 

 A diferença entre as funções  ‘Guardar’ e ‘Guardar Como’  
 A diferença entre o  ‘Cabeçalho’ e o ‘Rodapé’ 
 Imprimir documentos  

 

Pode também definir se pretende Imprimir só de um lado da 

página ou ambos. 

 

 

 

Dicas para Formandos: 

Recorde, ferramentas especiais apenas aparecem se tiver selecionado um 

item.Se não consegue visualizar Ferramenta de Tabelas, Ferramentas de 

Imagem ou as Ferramentas de Desenho apenas clique no objeto que pretende 

editar. Os separadores correspondentes irão aparecer de forma automática! 

 



 

Tópico 2: Folhas de Cálculo (Microsoft Excel, Google 

Sheets) 

As folhas de cálculo são documentos eletrónicos nos quais os 

dados são dispostos em linhas e colunas, formando uma 

grelha.Neste formato, os dados podem ser usados para realizar 

vários tipos de cálculos, tais como financeiros ou estatísticos.  

As folhas de cálculo podem ser usadas para organizar e 

categorizar dados e fornecer resultados, por exemplo para criar 

orçamentos, produzir gráficos e tabelas, e mais. As folhas de 

cálculo são especialmente úteis quando se trata de gerir   e 

processar grandes quantidades de dados. Organizar dados em 

folhas de cálculo podem ajuda-lo a monitorizar tarefas diárias, 

tais como despesas domésticas, mas também pode ser usado 

para finalidades profissionais, por exemplo para gerir um 

negócio – as despesas, receita, produção e muitas outras 

coisas. 

Neste Tópico iremos explicar os elementos básicos e funções 

de software de folha de cálculo software, tal como algumas 

formas de usá-los. 

 

Elementos Básicos da Folha de Cálculo  

Elementos Básicos da folia de cálculo - Fácil 

Duração: 45 minutos 

 

a. Células, linhas, colunas 

De forma a compreender como as folhas de cálculo funcionam , 

precisamos primeiro de observar a disposição para perceber os 

diferentes elementos de Excel.  



Uma folha de cálculo excel  assemelha-se à imagem abaixo (Fig. 

28.). O formato de grelha torna fácil gerir e lidar com dados 

para realizar cálculos e produzir resultados.  

Verticalmente temos colunas, assinaladas por letras do 

alfabeto (A, B, C…). 

As linhas horizontais são numeradas (1, 2, 3…). 

As secções transversais entre colunas e linhas são designadas 

células, e são designadas de acordo com a coluna e linha a que 

pertencem  (A1, A2, B1, C3 etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Selecionar células, linhas, colunas 

É muito útil ser capaz de selecionar células múltiplas, filas 

inteiras ou colunas já que isso lhe permite fazer mudanças de 

formatação a todas de uma só vez, que poupa tempo já que 

não tem que realizar a ação para cada uma delas 

individualmente.  

1. Coluna 

2. Linha 

3. Célula 

Figure 28: Columns, Rows, Cells 



Atividade Extra: 

Experimentar selecionar células. Comece por clicar numa única célula–veja como 

finalmente muda para cinza? A seguir tente selecionar linhas únicas e colunas e 

filas , e finalmente a folha completa  

Selecionar uma única célula torna-a ativa, que Significa que os 

seus conteúdos its irão aparecer na caixa de fórmula e as suas 

coordenadas surgirão na caixa de nome. Para selecionar uma 

célula, basta simplesmente clicar na mesma. 

Para selecionar células múltiplas, clique na primeira célula e 

arraste o seu cursor, ainda premindo o botão esquerdo do rato 

, para selecionar o intervalo de 

células contíguas que pretende. 

Clique na coordenada ( o número 

ou a letra) para selecionar toda a 

coluna ou fila, e selecionar linhas 

múltiplas ou colunas prima o 

botão esquerdo do rato e arraste o cursor na direção 

pretendida. 

Para selecionar a folha inteira, clique na caixa que fica na 

interseção de linhas e colunas, como na  imagem 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selecione folha 

inteira 

Imagem 29: Seleção da célula 

2. Coordenadas 



c. O Friso e a barra de Fórmulas 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte superior da página, temos o Friso, que contém todas 

as ferramentas à sua disposição. Parece-lhe familiar? Uma série 

de coisas no friso Excel  podem ser encontrados no friso do 

Word. 

Por exemplo, o grupo de comando Fonte é muito similar, a 

única diferença é o botão Limites, para o qual olharemos mais 

tarde. 

Por baixo disso, à esquerda, temos a Caixa do Nome, que 

mostra as coordenadas da célula ativa /selecionada. À direita, 

temos a Barra de Fórmulas, que mostra os conteúdos da célula 

ativa/selecionada. 

 

d. Inserir Informação 

Há dois tipos de dados que podem ser introduzidos numa 

célula: valores (como números ou texto) ou fórmulas. Fórmulas 

com sequências de valores, referências da célula, operações 

matemáticas ou funções, que produzem um resultado, com 

base nos dados que temos. Podem variar de muito simples a 

muito complexos, dependendo da proficiência do utilizador  

com o software da folha de cálculo .  

1.  O Friso 

2. A Caixa de 

Nome 

3. The Formula Bar 

Figure 30: The ribbon and formula bar 



Introduzir dados na folha de cálculo é simples. Em primeiro 

lugar, seleciona a célula que deseja completar . Depois, acede à 

barra de Fórmulas,que apresentar os conteúdos da célula. Aqui 

simplesmente digita os dados ou formula que deseja e prima  

Enter.  

 

e. Funções básicas comuns  

As folhas de cálculo oferecem frequentemente algumas das 

mesmas funções básicas que os processadores de texto, para 

gestão e Introdução de dados mais 

fácil e mais rápida.  

Em primeiro lugar, a tecla Desfazer e 

Refazer funcionam da mesma forma 

e podem ser encontradas no mesmo 

local, Barra de Ferramentas de 

Rápido Acesso. 

Adicionalmente, pode Cortar or 

copiar conteúdo de algumas células e Colar em outros. Estes 

também trabalham da mesma forma que em Word, logo pode 

visitor as secções correspondentes na parte inicial deste 

documento para mais informação. 

 

 

D: 

Quando copia ou Corta dados no Excel, uma linha pontilhada animada surge em 

redor do material selecionado, então é fácil para o utilizador saber o que têm na 

área de transferência. Para eliminar esta linha –e os dados copiados da Área de 

transferência –pode premir a tecla Esc no seu teclado. 

Figure 31: Common basic functions 



f. Apagar conteúdos das células 

Há duas formas de apagar informação das células. 

Para eliminar só o conteúdo e manter o formato das célula(s) , 

selecione as células que pretende e prima o botão Apagar no 

seu teclado. A célula ficará vazia, mas se reintroduzir 

informação, terá o mesmo aspeto que 

dantes. 

Para eliminar quer o conteúdo quer o 

formato das célula(s), faça a sua seleção 

de células e aceda ao separador Página 

Inicial . No grupo de comando Editar , 

clique no botão Limpar. Um menu 

suspenso irá aparecer, dando-lhe 

diferentes opções para limpar as células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32: Clear contents 



Extra Activity: 

In your spreadsheet application, insert the following data: 

Groceries Rent Bills Transport Entertain

ment 

Personal 

care 

Health 

care 

Other 

expenses 

300 600 150 400 200 100 50 50 

 

Depois guarde o seu ficheiro na sua pasta de Documentos com o nome 

“Despesas Domésticas-[nome]”. 

g. Guardando a sua folha de cálculo 

Para guardar uma folha de cálculo (Excel), siga o mesmo 

processo que seguiria para guardar um documento de 

processamento de texto (ficheiro Word ).  

 

 Nota importante: 

Google Docs e Google Sheets podem ser acedidos através do seu navegador 

Internet , como Microsoft Edge ou Google Chrome.Na maioria dos casos, tais 

ferramentas online disponibilizam  função AutoSave, o que significa que se não 

guardar manualmente as suas alterações –são guardadas para si de cada vez 

que procede a uma alteração. 



Formatação de células, linhas e colunas- Médio 

Duração: 45 minutos 

a. Limites de células 

Como vimos anteriormente, o grupo de 

comando Fonte no separador Página 

Inicial é um pouco diferente do Excel 

relativamente ao Word, dado que tem a 

função Limites adicionada. Clicando 

neste botão mostrará um menu 

suspenso com diferentes opções de 

limites. 

Apesar do Excel ter uma grelha para o 

ajudar a navegar, se imprimir 

digitalmente uma folha de cálculo, a 

grelha não será visível. Para adicionar 

limites visíveis à sua folha de cálculo, 

precisa de adicionar limites às suas 

células. 

Para adicionar um limite, selecione as 

células relevantes, e depois clique na 

opção que preferir. Isto irá adicionar um  

limite na parte inferior da área inteira que tiver selecionado. 

 

 

Figure 33: Cell borders 



Atividade Adicional: 

Abra o documento que criámos da última vez, designado de Despesas 

Domésticas-[nome]”. 

Realize os seguintes passos: 

1. Selecione as células nas quais previamente introduziu informação. 

2. Clique no botão Limites, e a partir do menu suspenso selecione o 

comando Limite Inferior, depois o comando Limite Direito para adicionar 

o limite na parte inferior e à direita da área que selecionou. 

3. Com as mesmas células selecionadas, clique no comando Sem Limites 

para eliminar todos os limites. (cont.) 

 

Atividade 

(cont.) 

4. Seguidamente, adicionar um Limite Externo à sua área. 

5. Finalmente, clique em todos os Limites para criar uma tabela. 

6. Guarde as suas alterações. 

 

 

b. Formatos de dados 

Cada célula numa folha de cálculo tem um formato atribuído à 

mesma–o padrão sendo Geral, que geralmente não tem 

características especiais de formatação . Contudo, podemos 

escolher aplicar um formato a uma célula para mudar a 

aparência de um número, sem mudar o número em si. Por 

exemplo, pode definir que um conjunto de células 

especificamente irá ter o formato de uma moeda ou uma data.  



De forma a fazê-lo, primeiro selecione a célula (ou células) que 

deseja formatar. De seguida, no separador Home, pesquise o 

grupo de comando Número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formato do número de contabilidade: Isto permite-lhe 

formatar as células selecionadas em câmbios, tais como 

dólares ou euros.  

2. Estilo percentagem: Os números nestas células surgirão 

como percentagens.  

3. Estilo de vírgula: Isto irá mostrar vírgulas para separar 

milhares. 

4. Aumentar decimal: Mostram mais casas decimais para 

um valor mais rigoroso. 

5. Diminuir decimal: Mostram menos casas 

decimais 

6. Formato número: Clicando aqui irá abrir 

um menu suspenso como ilustrado na imagem 

35. Cada opção aqui dará à célula uma 

aparência diferente dependendo do número 

introduzido. 

É importante notar que as folhas de cálculo 

reconhecem por vezes  o tipo de dados  que 
Figure 35: Cell  format 
dropdown menu 

Imagem3 34: Número de grupo de comando 

6. Formato número 1. Formato do número de 

contabilidade 

2. Estilo 

Percentagem 

3. Estilo vírgula 4. Aumentar 

Decimal 

5. Diminuir Decimal 



Atividade Adicional: 

No seu documento , “Despesas domésticas-[nome]”  formate a segunda linha 
como  câmbio – Euro. 

 

introduz numa célula e irá auto-formatá-los . Isto é realizado 

frequentemente para datas. 

 

 

 

c. Adicionando e eliminado linhas e colunas  

d. Para adicionar uma nova coluna, siga os passos abaixo: 

 Selecione a coluna que gostaria que aparecesse do lado 

direito da nova coluna 

  Clique com o botão do lado direita do rato an 

coordenada ( a letra). 

 Selecione Inserir. Agora a nova coluna aparece à esquerda 

da coluna selecionada . 

No caso abaixo, digamos que queremos introduzir uma nova 

coluna para pagamentos de empréstimo entre Transporte e 

Entretenimento, como mostrando abaixo. 

 

 

 

 

De modo a fazer isto, precisamos de selecionar a coluna de 

Entretenimento –que estará do lado direito da nova coluna –
depois clique com o botão d lado direita do rato na coordenada 

Figure 36: Insert column - 1 



Atividade adicional: 

No seu documento “Despesas domésticas-[nome]” , realize os seguintes passos:  

1. Inserir uma coluna na coordenada A. 

2. Atribua-lhe a designação de “Mês”. 
3. Escreva na coluna A, os meses do ano, começando com“janeiro de 2021”. 
4. Preencha o resto da tabela com os mesmos valores para cada tipo de 

despesa ,para cada mês. 

5. Guarde as suas alterações. 

 

selecionada , e clique em Inserir . A nova coluna irá surgir como 

em abaixo: 

 

 

 

 

O processo para adicionar uma linha é bastante similar. 

Simplesmente clique na coordenada de uma linha a e 

selecione-a, clique com o botão direita do rato, depois clique 

em inserir para adicionar uma linha acima, como ilustrado 

abaixo: 

 

 

 

 

Figure 37: Insert column - 2 

Imagem 38: Inserir Linha 

Nova linha 

Linha selecionada 



e. Moldar texto 

Pode observar que algum do texto nas suas células não aparece 

totalmente correto, como mostrando abaixo: 

Isto não é um problema considerável – apenas significa que a 

célula é muito pequena para que o texto possa caber na 

mesma. Quando o texto é muito grande para a célula, duas 

coisas podem acontecer: 

a. Se a célula à direita está ocupada, então os 

conteúdos da célula são truncados (ilustrado nas fig. 

39, células G1, H1, I1, J1). 

b. If Se a célula à direita estiver vazia, então os 

conteúdos da célula  “transbordam” para a célula 

vazia à direita (ilustrado na fig. 39, célula K1). 

Uma forma de resolver isto é de moldar  o texto, que tornará a 

célula mais alta, dispondo 

palavras em tantas linhas 

quanto as necessárias. Pode 

fazer isto no separador 

Inicial, no grupo de 

comandos Alinhamento (fig. 

40), clicando em Moldar 

Texto. 

 

 

Figure 40: Wrap texto in cell - 1 

Figure 39: Texto in cells 



 

As palavras longas serão fragmentadas, como ilustrado na Fig. 

41: 

 

 

 

 

Outra coisa que pode fazer para manter o seu texto numa única 

célula, é fundir células adjacentes. Isto irá manter o tamanho 

de outras células nessa coluna, mudando apenas as 

selecionadas, como ilustrado abaixo: 

 

As células K1 e L1 foram unidas, 

mas o resto das células mantém o 

seu tamanho original. 

 

 

f. Altura e Largura  

Para tornar uma coluna mais estreita ou mais larga, posicione o 

seu cursor à direita da coordenada da coluna. Aqui irá ver  o 

seu cursor a mudar de forma (fig. 41). Prima o botão esquerdo 

do rato e desloque o rato para a esquerda para tornar a coluna 

mais pequena, ou para a direita para aumentar a mesma.  

Para tornar uma linha mais alta ou mais pequena , posicione o 

seu cursor debaixo da coordenada da linha. O cursor mudará 

Figure 41: Wrap texto in cell - 2 

Figure 42: Merge cells 

Figure 43: Change the height and width 



Atividade adcional: 

Realize os seguintes passos no seu ficheiro “Despesas domésticas-[nome]”: 

1. Molde o texto na sua tabela, de modo a visualizá-lo na íntegra. 

2. Se as palavras ainda estiverem fragmentadas, alargue as colunas para 

retificar isto 

3. Adicione limites ao que adicionou . 

4. Guarde e feche o seu ficheiro. 

de forma similar. Depois, prima o botão esquerdo do rato, e 

desloque o seu rato em sentido ascendente para minimizar a 

linha ou descendente para a aumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas para formandos: 

Não se preocupe se não se lembrar exatamente da função de um botão. 

Simplesmente  passe o seu  cursor por cima do mesmo e uma janela informativa 

surge para explicar tudo! 

 



Filtrar, Formato e imprimir - Difícil 

Duração: 90 minutos 

 

a. Folhas de cálculo e Livros 

Para perceber melhor as funcionalidades do Excel, precisamos 

de compreender o que são Folhas de Cálculo e Livros. Uma 

Folha de Cálculo (ou simplesmente folha) é uma recolha de 

células organizada em linhas e colunas. É a superfície de 

trabalho que interage para introduzir dados. Cada folha de 

cálculo contém numerosas linhas e colunas e serve como tabela 

gigante que lhe permite organizar informação. Geralmente, um 

Livro (um ficheiro Excel) contém várias Folhas de trabalho com 

conteúdo relacionado e apenas uma das folhas de trabalho está 

ativa num determinado momento. 

Para alternar entre folhas de trabalho, basta clicar no 

separador da folha de trabalho que gostaria de ativar. 

 

Uma forma muito simples de mudar a ordem das folhas de 

trabalho das folhas de cálculo. Dentro de um livro basta 

arrastar e soltá-las na posição que pretende. Simplesmente 

clique na folha que quer deslocar, e mantendo,  o botão 

premido do lado esquerdo do rato, arraste o seu rato para a 

esquerda ou direita , dependendo da posição que pretender. 

Pode adicionar, apagar, editar e reorganizar folhas de cálculo 

na parte inferior esquerda da sua janela Excel. Um clique no 

lado direita do rato num separador de folha irá mostrar o menu 

suspenso de Folha de trabalho (Fig. 43, no.3), que lhe 

possibilita várias opções. 



 

Clicar em “Mover ou Copiar” mostrará uma janela popup que 

lhe permite deslocar na Folha de Cálculo selecionada antes ou 

depois de outras Folhas de Cálculo. Também lhe permite 

deslocá-los para um livro – novo ou existente, se está 

atualmente aberto .  

Na parte inferior desta popup existe uma caixa de verificação, 

assinalada “Criar uma cópia”. Se esta caixa está assinalada, 

então a folha de trabalho atual será copiada para a sua 

localização pré-definida com um número adicionado ao final da 

sua designação para o distinguir do atual. 

 

 

 

 

1.  

Separadore

s de Folhas 

de Cálculo 

2. Adicionar folha 

3. Menu suspenso de folha de 

cálculo 

Imagem 44:Livro/Folha de cálculo 



Atividade adicional: 

Realize os seguintes passos no seu ficheiro “Despesas domésticas-[nome]” :  

1. Renomeie Folha 1 a 2021 

2. Crie uma cópia da folha “2021”. 
3. Renomeie a nova folha para “2022”. 
4. Adicione uma nova no início do manual). 

5. Guarde as suas alterações. 

 

 

 

 

b. Fórmulas e Funções 

Fórmulas em excel são determinados comandos que calculam 

o valor de uma célula específica. Para introduzir uma fórmula, 

em primeiro lugar prima = no seu teclado, e depois digite o 

cálculo que pretende realizar. Será feito da esquerda para a 

direita, com a multiplicação e a divisão a serem feitas primeiro, 

seguidas pela adição e subtração. Os parênteses podem 

também ser usados quando necessários, como habitual nas 

regras matemáticas. 

 

Pode  digitar números numa célula para realizar o cálculo, 

como se segue: 

 

 

 
Figure 45: Simple calculation 



Como ilustrado na fig. 45, a barra de fórmula mostra os 

conteúdos da célula, que são realmente =5+3. Contudo, na 

folha, apenas vemos o resultado do cálculo, que é 8. 

 

Pode também usar valores 

de outras células para 

realizar cálculos: 

A barra de fórmulas mostra 

que o conteúdo da célula 

A3 é, com efeito, a adição 

dos valores nas células  A1+A2, mas a célula apresentar de 

novo o resultado do cálculo. 

 

Funções são fórmulas pré-definidas, que estão disponíveis para 

usar no use excel com apenas 

alguns cliques.  

Para adicionar uma função no 

Excel, simplesmente clique no 

comando Função Inserir na 

barra de fórmulas.  

Isto irá abrir a caixa de diálogo 

Inserir Função (fig. 47), em que 

pode escolher a categoria à 

qual a função pertence. Pode 

também pesquisar a função 

que pretende usar, introduzindo uma breve descrição. Quando 

escolhe a função que gostaria de usar, clique em OK. 

 

Figure 46: Simple formula 

Figure 47: Insert Function dialog box 



Atividade adicional: 

Realize os seguintes passos no seu ficheiro “Despesas domésticas-[nome]” :  

1. Calcular a soma das despesas para o mês de janeiro, 2021. 

2. Calcular a soma das despesas para o inteiro ano de 2021. 

 

Depois, a caixa de Argumentos da função irá surgir, onde pode 

introduzir as diferentes variáveis da função, e depois clicar em 

OK para confirmar a operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mensagens de erros de fórmula comuns 

Quando uma formula não é adequadamente introduzida numa 

célula, então o Excel irá mostrar uma mensagem de erro. É 

importante perceber estas mensagens de erro de forma a que 

possamos fazer os ajustamentos necessários à nossa 

informação  .Os mais comuns são apresentados abaixo: 

• #DIV/0! A função mostra uma divisão por  0 

• #ND faltando um valor requerido para o cálculo 

• #NAME? O nome da função está incorrecto 

• #NUM! Tipo inválido de número para função 

Figure 48: Function Arguments 



• #REF! A função contém uma referência incorreta  

• #VALUE!Número inválido, como texto em vez de um número 

 

d. Classificar e filtrar 

Por vezes, podemos querer dispor os nossos dados numa 

ordem específica, ou podemos decidir que queremos seconder 

alguma informação. Podemos fazê-lo no separador Dados do 

Friso, sob o grupo de comandos Ordenar & Filtrar. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Classificar A-Z: Ordenar do mais baixo ao mais alto 

2. Classificar Z-A: Ordenar do mais alto ao mais baixo 

3. Classificar: Mais opções de classificação 

4. Filtrar: Ativar filtrar para as células selecionadas . Depois 

clique na seta no cabeçalho da coluna para restringir os 

dados . 

 

Considerando a tabela ilustrada na fig. 50, 

vamos classificar as nossas compras por 

ordem alfabética. Para fazê-lo, siga os passos 

abaixo: 

 

 

Imagem 49: Classificar & Filtrar 

1. Ordenar A-

Z 

2. Ordenar 

Z-A 

3. Ordenar 

4. Filtrar 

Figure 50: Shopping list 



1. Selecione as células que precisam de ser categorizadas. 

2. Aceda ao separador Dados, grupo de comando Classificar  

& Filtrar, e clicar o botão  Classificar A-Z (1), como ilustrado 

na imagem  49. 

 

Então, digamos que apenas queremos ver quanto é que os 

nosso vegetais e fruta custam. De forma a fazê-lo, podemos 

usar o botão Filtrar, que irá mostra uma seta no cabeçalho da 

tabela . Clicar na tabela dar-nos-á um menu suspenso com 

todas as entradas na nossa coluna. Podemos depois 

deselecionar as entradas que 

gostaríamos de esconder .  

Como pode ver, os conteúdos da coluna 

estão dispostos alfabeticamente, e as 

caixas foram deslecionadas Isto dar-nos-á 

a lista de fruta e vegetais apenas. 

Podemos depois ver o custo das nossas mercearias 

individualmente, usando a função SOMAR. 

Figure 51: Filtering data 

Figure 52: Filtered data SUM 



Atividade adicional: 

Realize os passos seguintes no ficheiro “Despesas domésticas-[nome]” :  

1. Adicione um novo Livro e nomeie-o  “Mercearias”. 
2. No livro das mercearias copie a tabela como visto na Fig. 50. 

3. Classifique a tabela pela item mais caro da lista 

4. Filters a tabela de forma a que só os itens com custo SUPERIOR a €2sejam 

visíveis. 

5. Guarde as alterações feitas. 

 

 

 

e. Visualizar 

Como as folhas de cálculo tendem a ser bastante amplas, há 

algumas formas de nos ajudar a obter uma melhor visualização 

dos nossos dados. 

No separador Visualizar de friso, sob Vistas do Livro, temos 

algumas diferentes opções. A visualização padrão é Normal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53:Workbook View 



1. Normal:A visualização padrão, onde simplesmente vemos 

uma grelha enorme. Embora excelente para trabalhar, 

esta visualização não nos ajuda muito se queremos 

imprimir algo. 

 

 

2. Visualização de Quebra de Página: Esta apenas mostra a 

parte ativa da folha de cálculo. Em vez de uma grelha, o 

resto da janela aparece acinzentado. Também mostra 

cada quebra de página, usando linhas azuis. O número da 

página também aparece em letras cinzento, como fundo .  

SE QUER mudar e onde está a quebra de página, pode 

clicar na linha azul, e premindo o botão esquerdo do rato, 

pode arraste-lo para ajustar à sua preferência. 

Figure 54: Normal View 



 

3. Esquema de Página: apresentará uma página, similar à do 

Word. 

 

f. Imprimir 

Considerando que o Excel geralmente tem muita informação, 

permite-lhe selecionar uma área para impressão, em vez de o 

forçar a imprimir todas as colunas e linhas. 

Para escolher uma área de impressão, aceda ao separador 

Esquema de Página no Friso, no grupo de comandos 

Configuração de Página, e clique em Área de impressão, depois 

no menu suspenso Definir Área de Impressão. 

Image 56: Layout da Página 

Imagem 55: Pré-Visualização de Quebra de Página 



 Atividade Adicional: 

Imprima ambas as folhas do seu ficheiro Excel. Certifique-se que cada folha é 

impressa numa única página. 

Deste ponto em diante, a função Imprimir é a mesma que no 

Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57: Set Print Area 



Orientações/dicas para formadores: 

 Certifique-se que os formandos percebem e sabem como usar o menu 

de Navegação(Faixa) no Ficheiro Excel 

 Assegure-se que os formandos conseguem reconhecer uma célula, 

coluna e linha  

 Certifique-se que os formandos percebem que há dois tipos de dados 

que podem ser introduzidos numa célula: valores como números ou  

texto) ou fórmulas.  

 Certifique-se que os formandos percebem a diferença entre uma Folha 

de Trabalho e um ficheiro Excel 

     ●Assegure-se que os formandos conseguem usar o Número de 

comando de grupo para a formatação de dados. 

 Certifique-se que os formandos percebem como usar a função SOMAR  

 Certifique-se que os formandos percebem a diferença entre classificar 

e filtrar 

 Assegure-se que os formandos percebem como selecionar uma área 

para imprimir   

 

 



Tópico 3: Apresentações (Microsoft PowerPoint, Google 

Slides) 

Software tal como Microsoft PowerPoint e Google Slides são 

usados para criar e fazer apresentações. Este tipo de software 

pode incorporar texto, imagens, vídeos sons, juntamente com 

transições animadas de elementos e slides . 

O software de apresentação permite-lhe primeiro criar, e 

depois apresentar um slideshow. 

Pode usar o software da apresentação em diversos contextos, 

tais como dias importantes, em que pode mostrar imagens. 

Adicionalmente, se participar num clube ou um grupo que se 

encontra para discutir um tema específico, uma apresentação 

visual pode ser uma forma mais inteligente de transmitir 

informação e captar a atenção do público. 

Nesta secção, iremos considerar as funções básicas e o layout 

do software de apresentação. Iremos também ver como fazer 

uma apresentação visualmente mais estimulantes usando 

gráficos e animações. Finalmente, veremos como podemos 

apresentar um slide show e como imprimir slides. 



 

layout básico e funções  - Fácil  

Duração: 45 minutos 

a. Slides e esquema 

A imagem abaixo representa uma janela PowerPoint (fig. 58). 

Como software de apresentação, consiste em slides, que são 

especialmente páginas únicas numa apresentação, ou um slide 

show. 

 

O painel de navegação de slide à esquerda mostra todos os 

slides contidos na apresentação, para uma navegação mais fácil 

e simples. Ajuda a gerir os slides, como veremos nos próximos 

passos. 

Tal como vimos com Excel e Word, há um friso com 

separadores, e uma série de coisas estão em locais são 

similares, de forma a que facilmente encontrar entre as 

aplicações. 

 

 

Figure 58: Microsoft PowerPoint 

Slide 

Navigation 

Pane 



b. Adicionar, eliminar e reorganizar slides 

O Painel de Navegação em Slide permite-lhe facilmente 

deslocar coisas em redor arrastando e largando os slides na 

Posição que preferir. Pode também apagar slides de 2 formas: 

1. Selecione o slide que quer apagar e prima o botão Apagar 

no seu teclado. O  slide irá ser eliminado. 

2. Selecione o slide que quer apagar e clique com o botão do 

lado direita no mesmo . Selecione Apagar. O slide será 

eliminado. 

Há também algumas formas de adicionar um novo slide: 

1. Clique com o botão do lado direita no espaço em branco 

no painel de seleção. No menu que surge, selecione Novo 

Slide. 

2. No separador Home, o grupo de comandos Slides , 

selecione Novo Slide. 

3. No separador Inserir, o grupo de comandos Slides, 

selecione Novo Slide. 

 

c. Esquema Slide  



Como pode ver no painel de navegação na imagem. 58, nem 

todos os slides parecem os mesmos. Há diferentes tipo de  

slides para escolher, dependendo  no que será a sua finalidade, 

na apresentação.  

Há duas partes no botão Novo Slide , como visto na fig. 59. A 

parte superior com o ícone do slide irá simplesmente adicionar 

um novo slide com o layout padrão, que é Título e Conteúdo. 

Quando a parte inferior do ícone é clicada (assinalada pelo 

cursor na fig. 59), o menu suspenso de slide surge, permitindo-

lhe escolher de Título do Slide, Título e Conteúdo, Conteúdo 

Duplo, Conteúdo com Legenda e mais. 

O tipo de caixa conteúdo é muito útil, as já que tem alguns 

botões Cortar que lhe permitem inserir texto ou elementos 

como tabelas, gráficos, imagens ou vídeos incorporados com o 

clique de um botão. 

Figure 59: New Slide 

Inserir Novo Slide Padrão Título e Conteúdo do 

slide (padrão) 



Para mudar a disposição do seu slide , clique em Esquema e 

escolha uma opção do menu suspenso. 

 

d. Adicionar texto a um  slide 

Ao contrário de Word e Excel, PowerPoint não lhe permite 

começar simplesmente a digitar no slide – precisa de uma caixa 

de texto . Felizmente, quando adiciona um novo slide, as caixas 

de texto para o título e para o conteúdo aparecem de forma 

automaticamente.  

Para adicionar uma 

caixa de texto 

adicional, pode ir aos 

separador Inserir, no 

grupo de comando  

Texto  e escolher Caixa 

de Texto. Depois, 

clique no slide, e 

premindo o botão esquerdo do rato, arraste o seu rato na 

diagonal em sentido descendente e para  a direita para 

desenhar uma caixa de texto, como ilustrado pelas  marcas a 

vermelho na fig. 60. 

Para adicionar texto numa caixa de texto, clique no cursor que 

pisca dentro da caixa em questão, e digite o seu texto. 

 

e. Funções básicas comuns  

Similarmente com processadores de texto e folhas de cálculo, 

software de apresentação disponibilizam as funções básicas no 

mesmo local. Dado que são tão usadas, é bom poder pesquisa-

las facilmente. 

Figure 60: Add texto box 



Atividade Adicional: 

1. Para esta atividade abra PowerPoint e crie uma nova apresentação em 

branco. 

2. No slide do título, digite  “Os meus alimentos favoritos”no campo Título 

3. Adicione um slide Título e Conteúdo (slide 2). 

4. No slide 2, escreva uma lista dos seus 3 alimentos favoritos Caixa de 

Conteúdo, e os “Meus Alimentos Favoritos” na Caixa de Título.  
5. Guarde a sua apresentação. 

As funções Desfazer e Refazer podem ser encontradas na Barra 

de Acesso Rápida, juntamente como o botão Guardar. 

As funções Cortar, Copiar e Colar são ainda as mesmas, e 

funcionam de uma forma bastante similar às de outras 

aplicações  . Se quiser, pode visitor as secções iniciais neste 

documento para avivar a sua memória em como estas funções 

funcionam. 

f. Guardando uma apresentação 

Para guardar uma apresentação, siga o mesmo processo com 

Word e Excel. Consulte partes prévias destes e está a deparar-

se com dificuldades. 

 

 

 

 

 

 



Design e elementos visuais – Médio 

Duração: 45 minutos 

a. Temas e Variantes 

PowerPoint permite-lhe personalizar uma série de coisas na sua 

apresentação, tais como o fundo e o esquema de cores. Para 

ajudá-lo a fazer apresentações visualmente apelativas e 

atraentes como tu, PowerPoint inclui temas integrados, com 

uma combinação de paletes de cor, fontes e designs de fundo. 

Para escolher um tema para a sua apresentação, aceda ao 

separador Estrutura. 

 

1. Grupo de Comandos Temas: Escolher um design para a 

sua apresentação, que inclui gráficos de fontes de fundo. 

2. Grupo de comando variantes: Muda o seu esquema de 

cores da sua apresentação, enquanto mantém os gráficos 

e fontes do fundo. 

3. Personalize o grupo de comando: Use as suas próprias 

definições do início . 

a. Tamanho do slide: Escolha o tamanho do slide, 

entre standard (4:3), écrã panorâmico (16:9) ou use 

dimensões personalizadas. 

b. Formato de Fundo: Esses fundos de padrões , 

texturas, cores, gradientes e mais. 

Figure 61: Guia identidade visual 



Atividade Adicional : 

Para esta atividade, iremos requerer acesso à apresentação que criámos na 

atividade anterior.  

1. Abra a apresentação que criamos para a atividade anterior, com o título 

“Os meus alimentos favoritos”. Siga o mesmo processo que gostaria para 
abrir um ficheiro  Word ou Excel . 

2. Aceda ao separador Design e escolha um tema que goste . 

3. Mude o esquema de cores através do grupo comandos de Variantes. 

4. Defina o tamanho do slide para 16:9. 

5. Guarde as mudanças para o seu ficheiro. Siga o mesmo processo que 

seguiria para guardar as mudanças em Word ou Excel. 

 

 

 

 

 

b. Inserir objetos (imagens, vídeos, tabelas) 

Uma apresentação apelativa precisa de recursos visuais 

adequados .Como antes referido, quando adiciona um novo 

slide, uma caixa de conteúdo surge por pré-definição. Pode ser 

usada para texto ou para um  elemento gráfico. Vimos 

anteriormente como adicionar texto, agora vamos observar 

como adicionar outros elementos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inserir Tabela: Clicando neste ícone aparecerá uma janela 

pop-up que lhe pede para definir o número de colunas e 

linhas da sua tabela. Assim que o fizer, clique em OK, e a sua 

tabela aparecerá na folha. Juntamente com a tabela 

aparecerá o ícone Separadores da Tabela de Ferramentas, 

como no Word, permitindo-lhe reformatar e editar a sua 

tabela de qualquer forma que goste. 

Visite o parágrafo Formatar uma tabela na parte relativa ao 

Word deste documento para mais informação. 

 

Figure 62: Insert object 

 

1. Insert table 

2. Insert Video 3. Online Pictures 

4. Pictures 

Figure 63: Table tools in PowerPoint 



2. Imagens: É usado para adicionar uma imagem a partir de 

ficheiros do seu computador. Visite a secção Inserir uma 

Imagem para mais informação. 

3. Imagens Online: Esta opção é adicionar uma imagem 

diretamente a partir da web. Visite a secção Inserir uma 

Imagem para mais informação. 

4. Inserir vídeo: Os vídeos são muito úteis nas apresentações, 

já que frequentemente encontramos vídeos online que 

explicam o que estamos a tentar dizer de uma forma que se 

adeque às nossas finalidades exatamente. 

Clicando neste botão irá mostrar a janela abaixo: 

1. A 

partir de um 

ficheiro: Isto 

permite-lhe 

inserir um vídeo 

que tenha 

guardado no seu 

computador. 

Isto é muito útil 

se for um vídeo 

que fez 

sozinho.Para adicionar um vídeo do seu computador, 

clique em Procurar e encontrar a localização do ficheiro 

no seu  computador. Depois clique em Adicionar. 

2. YouTube: Para adicionar um vídeo relevante a partir do  

YouTube, digite simplesmente palavras chave na caixa 

de pesquisa , e os resultados surgirão, similar com o 

que acontece quando se adiciona uma imagem online . 

Figure 64: Embed video 



Atividade Extra: 

Para esta atividade, vamos dar receitas para os seus alimentos favoritos! 

Realize as ações seguintes no seu documento  “Os meus alimentos favoritos”.  

1. Adicione três novos slides, então teria agora um total de 5 slides na sua 

apresentação.  

2. Aceda ao slide 3 e escreva na caixa de título o nome do seu primeiro 

alimento favorito.  

3. Mude a disposição deste slide para Conteúdo Dois. 

4. Na caixa de objetos à esquerda, crie uma tabela para escrever os 

ingredientes. Insira 2 colunas e tantas linhas quanto os ingredientes na 

sua receita. Nomeie os Ingredientes da esquerda  e a Quantidade à 

direita.  

Se não conhecer a receita, faça uma pesquisa  Google! 

5. Preencha a tabela com os ingredientes da receitas e as suas quantidades 

respetivas. 

6. Mude o visual da tabela de acordo com a sua preferência (opcional). 

7. Na caixa de objeto apropriada, pesquise um vídeo do YouTube que 

mostre a receitas deste prato, e , insira-o no seu slide. 

8. Repita este processo no slides 4 e 5 para os outros 2 alimentos. 

Adicione um slide final com  as palavras  OBRIGADO(A)! numa caixa de 

 

 

 

 

 

 

Dicas para formandos: 

 Lembre –se de clicar no botão guardar de forma regular durante o seu 

trabalho .Desta forma, se algo acontece (ex. o computador avaria ou a 

energia desligar) não perderá o seu trabalho todo! 

 



 

Apresentar e Imprimir - Difícil 

Duração: 90 minutos 

a. Transições 

No software de apresentação, a transição é o processo de 

alternar entre slides. No PowerPoint tem a opção de adicionar 

efeitos visuais às transições entre slides, para tornar a sua 

apresentação mais apelativa visualmente e cativante. Para o 

fazer, aceda ao separador Transições.  

 

Aqui pode escolher entre diferentes tipos de transições entre 

slides no grupo de comandos Transmissão para Este Slide. 

Como sugerido pelo título deste grupo de comando, a transição 

que está a escolher encontra-se entre o slide anterior e o atual. 

Pode clicar em Visualizar para ver a que se assemelhar a 

transição que selecionou. Alguns efeitos podem ter variações, 

que ficam disponíveis sob o botão Opções de Efeito. Sob o 

grupo de comando Temporização, tema  opção de adicionar 

som a este  slide, definir a duração da transição e copiar estas 

definições para todos os slides (botão Adicionar a todos) de 

forma a que não tenha que fazer manualmente em cada um.  

Contudo, sinta-se feliz por experimentar! Nem todos os slides 

precisam de ter as mesmas definições! 

Figure 65: Transitions 



Atividade Extra: 

Abra a sua apresentação “Os meus alimentos favoritos” de atividades anteriores 
e faça o seguinte: 

1. No slide 1, Adicione o efeito de transição Cortinas  e clique em Pré-

Visualizar para ver como parece. Demora um pouco, não é? Mude a 

Duração para o efeito  3.5 segundos. Para adicionar  som, adicione 

Aplauso. 

2. No slide 2, adicione o efeito de transição Push e o som da câmara. Clique 

Visualizar. Se considera que o intervalo deve ser mais longo ou mais curto 

(cont.), 

Atividade Extra: 

(cont.), faça os ajustamentos necessários com a duração.  

3. No slide 3, use Desvanecer como um efeito de Transição e Brisa como um 

som. 

4. No slide 4, use Forma  como um efeito de transição e  Tambores como um 

som. No menu suspenso Opções de Efeito, escolha o Diamond. 

5. No slide 5, use o efeito  Barras Aleatórias, mas não adicione um som de 

transição. 

6. No slide 6 (o slide final “obrigado(a)” , use o efeito Vortex e o Chime 

sound. 

 

 

 

 

 

 

 



b. Animações de Objetos 

Animações são para os elementos e objectos que existem nos 

slides, como tabelas, imagens, vídeos ou caixas de texto. Há um 

separador inteiro no friso dedicado às animações. 

 

De forma a adicionar animação a um objeto , primeiro 

selecione um objeto para possibilitar as opções no separador 

Animações. Se um objeto não é selecionado, os botões do 

separador Animações parecerão acinzentados. 

 

Assim que um objeto é selecionado, 

no grupo de comando Animação, 

pode escolher a partir de uma lista de 

efeitos de animação interessantes 

para adicionar à sua apresentação. Se 

quiser saber mais acerca da animação 

de apresentação, aceda ao grupo de 

commando Animação Avançada. 

Clicando em “Adicionar animação” 

mostrar-lhe-á as animações 

disponíveis num menu suspenso (fig. 

67): 

 

Como pode ver aqui, há diferentes 

tipos de animações. Efeitos de 

entrada fazem o seu elementos 

aparecer no slide . Os efeitos de 
Figure 67: Insert animation 

Figure 66: Animations 



Atividade Extra: 

Faça o seguinte na sua apresentação:  

1. Adicione a animação de entrada Fly In a todos a Caixas de Título na sua 

apresentação. 

2. Adicione a animação de entrada Split  a todas as Tabelas na sua 

apresentação 

3. Adicione a animação de saída Zoom à Caixa de Texto Obrigado 

4. Guarde as suas alterações. 

ênfase deslocam o elemento de alguma forma, e fazem sair 

elementos que de algum modo eliminam o elemento do slide.O 

Painel de Animação lista todas as animações que existem no 

slide atual e permitem-lhe mudar a ordem pela qual as 

animações têm lugar, quanto tempo duram e mais. 

 

 

 

c. Slide Show 

Tal como referimos, a finalidade de um slide show é apresentar 

os mesmos. Nesta secção vamos ver como pode fazê-lo. No 

separador Slide Show tem várias opções: 

Tem a opção de começar a apresentação desde o início ou do 

slide atual, no grupo de comando do Iniciar Slide Show. Pode 

também Testar Intervalos, se tiver um intervalo de tempo 

específico para a apresentação, e pode ainda Gravar o seu Slide 

Show. 

Figure 68: Slide show tab 



Sob Configurar Slide Show tem diferentes opções sobre como 

quer que a apresentação decorra. Um exemplo disto é que os 

negócios que têm uma apresentação informativa que corre no 

fundo no seu lugar de negócio. Essa apresentação foi definida 

para repetir. Sem ter que clicar em mudar slides. 

 

d. Vista 

Um separador exibir permite-lhe ver a sua apresentação de 

formas diferentes. 

 

A visão de Estrutura de Tópicos mostra-lhe o conteúdo dos  

slides numa barra do lado esquerdo, que é muito útil para 

navegar ao longo de apresentações extensas.  

 O Organizador de Slides permite-lhe mudar facilmente a ordem 

dos seus slides, já que os apresenta dispostas numa grelha. 

Na Página de Anotações (grupo de comando de Vista de 

Apresentações), PowerPoint permite-lhe adicionar notas 

enquanto cria a sua apresentação. Estas notas são visíveis 

apenas para o apresentador, e a sua finalidade é ajudar a 

lembrar todas as coisas importantes que quer dizer enquanto 

faz a sua apresentação. Uma forma mais simples de ver o 

Painel Anotações é clicar no botão Notas no grupo de comando 

Exibir. 

A Vista de Leitura irá mostrar a apresentação numa janela com 

as animações e transições, sem alternar para uma vista ecrã 

cheio. 

Figure 69: View tab 



Atividade extra: 

Pratique a sua apresentação! Se necessário, Adicione notas no painel para o 

ajudar a apresentar-se. No fim, monitorize o tempo da sua apresentação. 

 

 

 

e. Imprima slides 

Embora nem sempre seja necessário, pode desejar imprimir 

digitalmente a sua apresentação. A janela de impressão para o 

PowerPoint é bastante similar à de Word e Excel, embora com 

algumas ligeiras diferenças, já que imprimir slides de página 

inteira pode ser algo estranho, para não dizer desperdício, 

dispendioso e prejudicial para o ambiente.  

Na página de impressão,  

pode definir o número de 

cópias a imprimir. 

De igual forma, pode 

escolher se pretende 

imprimir todos os slides ou 

apenas parte da sua 

apresentação. Pode também 

escolher se quer imprimir 

slides de página inteira, 

apenas as Notas, ou apenas 

o Contorno. Adicionalmente, 

pode optar por imprimir 

folhas, com até 9 slides por 

página. 

Pode escolher imprimir uma-face ou frente e verso, e pode 

optar por impressão a cores (ver também página 19).  

Figure 70: Print slides 



Atividade Extra: 

Se possível, imprima a sua apresentação, com 2 slides em cada página, frente e 

verso, a preto e branco. 

 

 



Orientações/dicas para formadores: 

Certifique-se que os formandos percebem: 

 Como usar o menu de Navegação friso com separadores) no 

PowerPoint.   

 Como apagar/adicionar/reorganizar slides.  

 Os diferentes tipos de slides no Slide Layout.  

 Como adicionamos texto a um slide 

 Que as funções de Cortar, Copiar e Colar Cortar, são ainda as mesmas 

em PowerPoint 

 Que no separador Design há temas e variantes, para tornar as suas 

apresentações interessantes! Como podem adicionar efeitos visuais às 

transições entre  slides através do separador Transições. 

 Como usar o grupo de comando Iniciar Slide Show. 

 How to print slides 

 

 

  



 

Conclusão 

 

Como pode ser observado neste módulo, aprender a usar 

tecnologia é cumulativo, no sentido em que o conhecimento é 

construído sobre conhecimento . Aprender os básicos para um 

tipo de software ajudá-lo-á a compreender a ideia geral por 

trás da maior parte dos tipos de software, e dar-lhe a confiança 

para experimentar com autonomia aprender mais. 

O que vimos até agora sobre processamento de texto, folha de 

cálculo e apresentações em slide são o suficiente para dotá-lo 

do conhecimento básico necessário para se aventurar num 

conhecimento mais aprofundado. 

 



Orientações/dicas para formadores (Geral):  

 Use a sua imaginação e torne o ensino de competências de software 

básicas interessante. 

 Dê-lhes tempo para jogar e se familiarizar com as aplicações. Deixe-os 

jogar sem inibições. Perceba que não são especialistas, mas sim iniciantes 

nos computadores. 

 Construa a sua auto-estima com pequenos prémios (pequenas vitórias)  

 Exercite a Paciência! Dê-lhes tempo para compreender e implementar 

uma atividade  

 A repetição torna tudo melhor! Devido à sua memória de curto prazo 

reduzida, precisam de muita repetição, questões para determinar o nível 

de retenção e experiência prática. 

 Use linguagem acessível.  

 Faça as coisas passo a passo. Não se precipite. 

 Explique o valor da aprendizagem do software básico e quão útil pode ser 

na vida diária.  

 Tenha consciência que os mais velhos podem subestimar as suas 

competências informáticas.  

 Evite jargão: Tente traduzir/explicar termos (função em Word, Excel, 

PowerPoint) usando linguagem simples, do dia a dia. 

 Os Seniores precisam que as aulas sejam flexíveis (duas horas, com um intervalo). 

 

 

 

  



 

Material adicional: 

- https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-

windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-

5ed8847eae73 

- https://www.excel-easy.com/   

- https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-

windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-

d7c22f6990bb 

- https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-

for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-

bd53d3398787 

- https://support.google.com/ 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://www.excel-easy.com/
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.google.com/
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