CURSO DE EXCEL AVANÇADO
com jhonny lopes - www.jhonnylopes.com.br

Sobre o Curso
O curso de Excel Avançado do professor Jhonny Lopes u�liza uma metodologia
própria denominada Excel Descomplicado, onde o aluno vai aprender a resolver
problemas do co�diano, é um curso estruturado para você aprender a pensar em
Excel e gravar o aprendizado na mente de forma que ao se deparar com diversas
situações no dia a dia que envolva Excel, você será capaz de resolver a situação,
pois o Curso de Excel com Jhonny Lopes vai além do ensino da ferramenta.

Carga horária
16 horas
Aula 01 - Revisão de recursos do Excel Básico
Aula 02 - Recurso de Classiﬁcar e Filtrar do Excel, vamos também u�lizar as seguintes
Funções: Arrumar, Texto, hoje(), Maiúscula, minúscula.
Aula 03 - Recurso de análise rápida, converter planilha de versões anteriores para versão
atual, Minigráﬁco, análise Rápida (CTRL + E)
Aula 04 - Nesta aula vamos aprender sobre auto ﬁltro e ﬁltro avançado
Aula 05 - Recursos de subtotal e segmentação de dados, u�lizando a formatação como
tabelas no Excel.
Aula 06 - Vamos u�lizar a opção Subtotal do Excel para geração de relatórios, nesta aula
vamos u�lizar o comando classiﬁcar em diferentes níveis para completarmos a aula de
subtotal.
Aula 07 - Macros para automação de processos repe��vos no Excel, Nessa aula, vamos
aprender, Habilitar a Guia desenvolvedor, u�lizar o gravador de macro, atribuir macro no
botão auto forma, e atribuir macro em uma imagem.
Aula 08 - Vamos aprender sobre AS funções PROC e PROCV
Aula 09 - Vamos aprender sobre a função Proch, BD extrair,mais um reforço e con�nuação
da aula anterior.
Aula 10 - Nesta aula vamos propor uma solução de pesquisa na planilha controle de férias,
vamos u�lizar os recursos de Filtro Avançado, Gravação de Macro e Validação de dados.
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Aula 11 - Índice + Corresp, Procv e Filtro Avançado, na prá�ca vamos solucionar o problema
de dados iguais com Procv.
Aula 12 - Ferramentas A�ngir meta, Solver, e a função Somarproduto
Aula 13 - Projeto de conclusão de curso, Listas em cascata com Indireto, soma entre
planilhas com indireto, listas dinâmicas com validação de dados, função desloc.
Nessa aula vamos concatenar as funções Seerro, Se, Indireto e Procv.
Criação de gráﬁcos com Títulos dinâmicos.

