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Volume 1 No Guia da Dieta para Aplicacoes em Excel aprenda como dominar o Excel e arte
do desenvolvimento de aplicacoes em planilhas eletronicas. No Volume 1, voce sera
apresentado aos fundamentos do Excel, como criar formulas, lidar com referencias e funcoes,
criar formatos personalizados, formatacao condicional e listas de validacao de dados, proteger
sua propriedade intelectual e ocultar dados desnecessarios da visao do usuario. Neste volume
voce aprendera a construir tres aplicacoes de planilha: Grafico de Acompanhamento do IMC,
DRI Pessoal (Dietary Reference Intakes), NET Pessoal (Necessidade Energetica Total) e como
misturar todos os tres em uma unica aplicacao de planilha composta:Capitulo 1,
â€œSobrevivencia no Excel: Entendendo as Planilhasâ€• explica o que e o Excel, como lidar
com dados inseridos em celulas, como usar formatacao para trocar a forma como os dados sao
exibidos, e como lidar com sua interface e seguranca. Voce aprendera sua primeira funcao do
Excel (SE( )) e ira entender como criar uma interface de aparencia profissional. Este capitulo
termina ensinando-lhe como quebrar a seguranca do Excel (para que realmente perceba que e
capaz de domina-lo);Capitulo 2, â€œReferencias em Formulas: a chave da produtividade no
Excel!â€• lida com um dos mais importantes principios das planilhas eletronicas: referencias
em formulas â€“ a formula como se usa o poder do Excel para se criar uma, e apenas uma
funcao, que seja capaz de ser propagada para muitas outras celulas. Neste capitulo, voce
tambem aprendera como criar Formatacao Condicional e ira criar uma bela tabela nutricional
para controlar o IMC â€“ Indice de Massa Corporal de qualquer pessoa; Capitulo 3, â€œSua
primeira aplicacao em Excel: Grafico de Acompanhamento do IMC!â€• e onde voce comeca a
usar o poder do Excel para produzir uma aplicacao de planilha simples capaz de controlar o
peso de uma pessoa ao longo do tempo. Neste capitulo voce tambem aprendera bastante sobre
dicas de construcao de interfaces graficas com o usuario, como criar e formatar graficos, como
usar as caracteristicas de impressao e como tirar o maximo dos Modelos do Excel;Capitulo 4,
â€œUsando Nomes, listas de Validacao de Dados e funcoes de Procuraâ€• voce aprendera uma
das mais basicas e poderosas caracteristicas do Excel: nomes de faixa! Usando nomes de faixa
voce ira descobrir as listas de Validacao de Dados do Excel e como usa-las para criar
formularios de entrada de dados personalizados. Sera tambem o seu primeiro encontro com as
funcoes de pesquisa do Excel: PROCV( ), PROCH( ), CORRESP( ) e INDIRETO( ), e como
usa-las para criar poderosas aplicacoes de planilha;Capitulo 5, â€œDRI Pessoal Recomendacoes Dieteticas Diariasâ€• e onde voce ira construir sua segunda aplicacao
nutricional de planilha â€“ uma que e capaz de pesquisar uma grande tabela de dados e
retornar informacoes personalizadas e formatadas de dados de nutrientes. Voce tambem
aprendera como usar aplicacoes de planilha que empregam multiplas planilhas para criar uma
solucao unica e elegante que, apesar de ser muito poderosa, oculta toda a sua funcionalidade
fundamental em planilhas ocultas na interface final com o usuario;Capitulo 6, â€œNET
Pessoal: Necessidade Energetica Total e Planilhas dependentesâ€• expande os conceitos
criados no Capitulo 5 para criar outra aplicacao de planilha e adotar o conceito de
â€œplanilhas dependentesâ€•: planilhas que sao salvas como Modelos mas necessitam de uma
estrutura complementar para funcionarem corretamente. Voce tambem aprendera sobre como
usar esta aplicacao em conjunto com a que foi criada no Capitulo 3, â€œGrafico de
Acompanhamento do IMCâ€•
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