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Conteúdos Estrutura 
Questão 

Cotação 

 Introdução à folha de cálculo 
o Estrutura geral de uma folha de cálculo 
o O ambiente de trabalho da folha de cálculo 

 Criação de uma folha 
o Seleção de Células e Intervalos 
o Construção de folhas 
o Introdução e manipulação da informação 
o Edição de uma folha 
o Modificação da largura das Colunas e da altura 

das Linhas 

 Utilização de fórmulas e funções para processar 
números 

 Formatação de uma folha 
o Formatação de texto e números 
o Aplicação de cores e padrões a células 
o Formatação de células utilizando os limites 

 Validação de dados 

 Criação de gráficos em folhas 

 Trabalho com Listas (bases de dados) 
o Criação de Listas 
o Ordenação de Listas 
o Aplicação de Filtros 

Questões de resposta curta 

 

Questões de reposta prática  

 
200 pontos 
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Modalidade da Prova: escrita 

Duração da Prova: 90 minutos 

Material necessário:. Apenas é permitido o uso de caneta preta ou azul indelével.  

Não é permitido nem o uso de corretor nem de folhas de rascunho  

Computador (fornecido pela escola) 

Critérios Gerais de Classificação: 

1. Nas respostas incompletas será descontada uma percentagem proporcional ao que ficou por desenvolver. 

2. Se houver erros dominantes na resposta ou na estrutura da resposta, a cotação será totalmente nula. 

3. A não utilização de instruções e comandos mais adequados será passível de desconto proporcional ao erro cometido. 

4. Valorizar-se-á a indentação e apresentação. 


