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Antes de tomar contato com os fundamentos do Excel, o
usuário, geralmente, tende a ter a ideia de que o programa é
complicado. Mas, acredite, inserir dados nas planilhas, aplicar
fórmulas e usar as ferramentas de formatação é mais simples
do que você imagina.
Os tutoriais ricamente ilustrados que apresentamos neste
livro foram idealizados com todo o cuidado para que você
encontre facilmente o caminho para cada tipo de tarefa, da
mais simples à mais avançada – vamos ensiná-lo a vencer o
medo de usar o programa.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Meu Monstro - Vocabulários Visuais - Nível 1 - Livro 1
http://new.beebok.info/br-945908052/meu-monstro-vocabularios-visuais-nivel-1-livro-1.html

Um livro de VOCABULÁRIOS VISUAIS para Aprender a Ler destinado a Pequenos
Leitores. O Livro 1 contém mais de 100 páginas com figuras coloridas e interessantes de
Pessoas, Animais, Cores, Tamanhos, Lugares, Transporte e Ações e suas palavras
correspondentes. Este...
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El fantasma de sí mismo
http://new.beebok.info/br-1201629338/el-fantasma-de-si-mismo.html

Segunda parte de la serie "Historia de una venganza" de Corín Tellado: "El fantasma de sí
mismo". El objetivo de la venganza de Patty consistia en casarse con Rob. Sin embargo,
una vez alcanzado su meta, Patty, no encontró dentro de sí el sentimiento...

[PDF]

Bíblia de Estudo NTLH
http://new.beebok.info/br-1026902681/biblia-de-estudo-ntlh.html

Esta Bíblia de Estudo utiliza o texto da Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH),
integralmente adaptado ao novo acordo ortográfico. Na tradução da NTLH, o sentido dos
textos originais é dado em palavras e formas do português falado no Brasil...

[PDF]

The Inner Game of Tennis
http://new.beebok.info/br-422530993/the-inner-game-of-tennis.html

Master your &#xa0;game from the inside out! With more than 800,000 copies sold since
it was first published thirty years ago, this phenomenally successful guide has become a
touchstone for hundreds of thousands of people. Not just for tennis players, or even just
for athletes in general, this...
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A New Earth (Oprah #61)
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http://new.beebok.info/br-357929447/a-new-earth-oprah-61.html

The 10th anniversary edition of A New Earth with a new preface by Eckhart Tolle. With
his bestselling spiritual guide The Power of Now , Eckhart Tolle inspired millions of
readers to discover the freedom and joy of a life lived “in the now.” In A New Earth , Tolle
expands on these...
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O jardim esquecido
http://new.beebok.info/br-1420049892/o-jardim-esquecido.html

Dez anos após um trágico acidente, Cassandra sofre um novo baque com a morte de sua
querida avó, Nell. Triste e solitária, ela tem a sensação de que perdeu tudo o que
considerava importante. Mas o inesperado testamento deixado pela avó provoca outra...
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Vencedoras por Opção
http://new.beebok.info/br-1436289366/vencedoras-por-opcao.html

Jim Collins lança mais um trabalho inovador e pergunta: Por que algumas empresas
prosperam na incerteza, até mesmo no caos, e outras não? Com base em nove anos de
pesquisas, Collins e seu colega Morten Hansen enumeram os princípios necessários para
construir uma...
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O que aprendi sendo xingado na internet
http://new.beebok.info/br-1380320238/o-que-aprendi-sendo-xingado-na-internet.html

Um manifesto contra o ódio e a favor da tolerância na internet. Um dos blogueiros mais
conhecidos da atualidade, Leonardo Sakamoto divide opiniões sempre apaixonadas.
Possui uma legião de seguidores que diariamente acessa seu blog, hospedado no portal
UOL, e compartilha...
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Atenção plena – Mindfulness
http://new.beebok.info/br-993214273/atencao-plena-mindfulness.html

Com mais de 300 mil exemplares vendidos, esse livro e o áudio de meditações
disponibilizado apresentam uma série de práticas simples para expandir sua consciência
e quebrar o ciclo de ansiedade, estresse, infelicidade e exaustão. Recomendado pelo...
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