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==> Para conhecer o treinamento em vídeo, acesse a seguinte url:==>
produtividadeprogramada.com.brCOMO AUTOMATIZAR SUAS PLANILHAS EXCEL E
GOOGLE SHEETS COM PYTHONGanhe tempo e dinheiro colocando suas planilhas chatas e
repetitivas no automático.Este e-book foi desenhado para você:Iniciante Total: Iniciante que
nunca programou em nenhuma linguagem;Programador: Programador, que já programa em
outra linguagem;Intermediário: Programador, que já sabe o básico de Python.Aqui você
aprenderá tudo o que você precisa saber sobre:Os Fundamentos de Programação com a
Linguagem de Programação PythonComo Automatizar suas planilhas Microsoft Excel e
Google SheetsVeja abaixo o Sumário Resumido para maiores detalhesSUMÁRIO
RESUMIDOFUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO COM PYTHONMÓDULO 01 – BEM-
VINDOCOMO SÃO ORGANIZADOS OS EXERCÍCIOSCOMO BAIXAR OS CÓDIGO-FONTES
USADOS NAS AULASMÓDULO 02 – PRIMEIROS PASSOSCONCEITOS DE
PROGRAMAÇÃONOSSO PRIMEIRO PROGRAMAMÓDULO 03 – PYTHON BÁSICO
01TIPOS DE DADOSNÚMEROS E OPERAÇÕES MATEMÁTICASVARIÁVEISSOLICITANDO
DADOS AO USUÁRIOSTRINGSFORMATANDO
STRINGSBOOLEANLISTSDICTIONARIESMÓDULO 04 – PYTHON BÁSICO 02COMO
ACESSAR O REPL.ITOPERADORES RELACIONAISOPERADORES LÓGICOSCONTROLE
DE FLUXO COM IF E ELSELAÇO DE REPETIÇÃO – FORLAÇO DE REPETIÇÃO –
WHILEFUNÇÕESMÓDULO 05 – MÓDULOS E PACOTESO QUE SÃO MÓDULOS E
PACOTESIMPORTANDO UM MÓDULO/PACOTEINSTALANDO PACOTES COM
PIPCRIANDO UM MÓDULO E PACOTEAUTOMATIZANDO AS PLANILHAS DO MICROSOFT
EXCELMÓDULO 01 – INTRODUÇÃOPACOTE PANDASO QUE É UM DATAFRAMEMÓDULO
02 – MANIPULANDO DATAFRAMESELEÇÃO, ADIÇÃO E EXCLUSÃO DE
COLUNASSELEÇÃO, ADIÇÃO E EXCLUSÃO DE LINHASMÓDULO 03 – FILTRANDO
DATAFRAMESFILTRO SIMPLES EM UM DATAFRAMEFILTROS AVANÇADOSFILTROS COM
SQLMÓDULO 04 – GRÁFICOSGRÁFICO EM BARRAGRÁFICO EM LINHAGRÁFICO COM
AGRUPAMENTOGRÁFICO DE PIZZAMÓDULO 05 – GERANDO
PDFETIQUETASDIPLOMASMÓDULO 06 – BUSCANDO DADOS DE UMA APIBUSCANDO
DADOS ATRAVÉS DE UMA APIMANIPULANDO DADOS NO GOOGLE SHEETSMÓDULO 01
– INTRODUÇÃOACESSO A API – CREDENCIAISINSTALANDO PACOTESMÓDULO 02 –
PLANILHASABRINDO, CRIANDO, COMPARTILHANDO E EXCLUINDO UMA
PLANILHAIMPORTANDO DADOS .CSV PARA A PLANILHAMÓDULO 03 –
ABASSELECIONANDO, CRIANDO E EXCLUINDO UMA ABAMÓDULO 04 –
CÉLULASOBTENDO O VALOR E OS ATRIBUTOS DA CÉLULAATUALIZANDO O VALOR DA
CÉLULA============================Prove por 07 dias, sem qualquer compromisso, o
nosso treinamento completo.Você terá acesso a mais de 200 vídeo-aulas sobre:Fundamentos
de Lógica de Programação com PythonAutomação de Planilhas Microsoft Excel e Google
SheetsFundamentos HTML e CSSAutomação Web e Raspagem de DadosAutomação
DesktopFundamentos de Banco de Dados[Bônus] E-books ComplementaresOrganizando de
Pastas e ArquivosManipulando ImagensAutomatizando e-mailsAutomatizando Mensagens
SMSCriando seu Telegram BotSaiba mais sobre o treinamento agora mesmo, acessando o
seguinte link:www.produtividadeprogramada.com.br
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PRIMEIRO CÓDIGOMÓDULO 02 – SPREADSHEETAULA 01 – ABRINDO UMA
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01 – SELECIONANDO WORKSHEETAULA 02 – CRIANDO WORKSHEETAULA 03 –
EXCLUINDO WORKSHEETAULA 04 – BUSCANDO TODOS OS VALORES COMO
LISTAAULA 05 – OBTENDO VALORES DE LINHAS E COLUNASMÓDULO 04 –
CÉLULAPlanilha usada no MóduloAULA 01 – OBTENDO O VALOR DA CÉLULAAULA 02 –
ATRIBUTOS DA CÉLULAAULA 03 – ATUALIZANDO O VALOR DA CÉLULATREINAMENTO
COM VÍDEO-AULASProve por 07 dias, sem qualquer compromisso, o nosso treinamento
completo.Você terá acesso a mais de 200 vídeo-aulas sobre:Fundamentos de Lógica de
Programação com PythonAutomação de Planilhas Microsoft Excel e Google
SheetsFundamentos HTML e CSSAutomação Web e Raspagem de DadosAutomação
DesktopFundamentos de Banco de Dados[Bônus] E-books ComplementaresOrganizando de
Pastas e ArquivosManipulando ImagensAutomatizando e-mailsAutomatizando Mensagens
SMSCriando seu Telegram BotSaiba mais sobre o treinamento agora mesmo, clicando no
seguinte link:FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO COM PYTHONMÓDULO 01 –
INTRODUÇÃOSEJA BEM-VINDO(A)!Olhando para 30 anos atrás, você conseguiria sequer
imaginar a possibilidade de trocar mensagens em tempo real com uma pessoa que está do
outro lado do mar, a 7.400km de distância?Trocar vídeos, fotos, ver saldo no banco e realizar
operações financeiras, que antes levavam horas e filas intermináveis, agora podem ser feitas
antes mesmo de sair da cama e tomar o café da manhã, apertando alguns botões.A
tecnologia está presente em tudo o que fazemos no nosso dia a dia e sem ela simplesmente
não teríamos jamais o estilo de vida confortável, dinâmico e rico que temos hoje.Por conta
disso, a demanda por pessoas que entendem tecnologia e programam computadores
aumentou absurdamente.A proposta deste e-book é ser um guia iniciante – do zero absoluto –
para quem quer aprender sobre esse maravilhoso mundo da programação e automação, seja
por hobby ou por querer realizar suas tarefas do dia a dia de forma mais rápida, em maior
escala e com muita motivação e tempo livre para outros afazeres.Presumimos que você não
tem conhecimento da linguagem de programação Python, então vamos iniciar pelos conceitos
fundamentais de programação com Python e então, iremos “caminhar” até o completo
entendimento de automação de planilhas Microsoft Excel e Google Sheets.Vamos nessa!
SOBRE OS EXERCÍCIOSAprendemos muito estudando o e-book, mas para o aprendizado
ser realmente eficaz, temos que “por a mão na massa” e praticar muito, resolvendo os
exercícios propostos – é extremamente recompensador e divertido – no final das
contas.Abaixo um exemplo de um exercício:PP-M02-A02-E01DESAFIOEscreva um código
que imprima seu nome.SAÍDA ESPERADAO seu nome.JoãoOrganização do ExercícioOs
exercícios podem conter a seguinte estrutura:Código de IdentificaçãoLink de
ResoluçãoDesafioDicasEntrada de DadosSaída EsperadaCódigo de IdentificaçãoPP-M02-
A02-E01PP:  �Produtividade ProgramadaM02:  �Módulo 02A02:  �Aula 02E01: �Exercício 01Link de
ResoluçãoO link que levará a um programa – Google Colaboratory, por exemplo – com a
resolução do exercício proposto.DesafioEnunciado do exercício – o que deve ser
feito.DicasAutoexplicativo – como resolver o exercício.Entrada de DadosEm alguns exercícios,
o código solicita ao usuário alguns dados.Essa seção mostra ao programador como deve ser
solicitado os dados ao usuário.Saída EsperadaÉ a impressão dos dados que o código deve
realizar.ConselhoSempre antes de clicar no link de resolução do problema proposto, abra o
programa que executará o seu código – Google Colaboratory, por exemplo – crie um arquivo
da sua solução do exercício e resolva sozinho(a).Pensar na solução sozinho(a) fará com que o
seu cérebro desenvolva a lógica de programação e entenda mais rapidamente como tudo
funciona.Mas, se não estiver conseguindo resolver, clique no link da resolução, leia e digite
cada linha de código no seu arquivo – sugiro que não copie e cole, mas sim digite cada



linha.Digitar código é também uma forma eficaz de aprendizado.SOBRE OS CÓDIGOS-
FONTETodos os códigos-fonte utilizados neste e-book se encontram na seguinte url:MÓDULO
02 – PRIMEIROS PASSOSNesta primeira parte, aprenderemos alguns conceitos básicos
sobre programação e vamos executar o nosso primeiro programa também, sem perder
tempo.AULA 01 – CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃOAbordaremos os seguintes temas:O que
é um Código Fonte?O que é um Algoritmo?O que é uma Linguagem de Programação?Porque
a linguagem de programação Python?O que é um código fonte?De uma forma geral, o
computador é uma máquina sem inteligência e só faz aquilo que mandamos ela fazer.Por isso
temos que escrever uma sequência de comandos muito lógica e ordenada do que
queremos.O código fonte é a sequência de comandos ordenados, salvos em um arquivo.Essa
sequência de comandos são nada mais que palavras escritas por seres humanos em algum
editor de texto.Essas palavras são traduzidas em algum momento para uma linguagem de
máquina por um outro programa e então esses comandos são executados.Resumindo:
Programar é escrever textos para uma máquina dizendo o que queremos dela.O que é um
algoritmo?Algoritmo é a receita, o passo a passo que enviamos para o computador afim de
resolver um problema.Por exemplo. Se quero saber o resultado da soma de dois números, eu
escrevo os seguintes comandos para a máquina:Observação: Um código fonte pode conter
vários algoritmos. Por exemplo, em um programa de calculadora, temos em seu código fonte
os algoritmos para somar, subtrair, dividir e multiplicar.O que é uma linguagem de
programação?Da mesma forma que nos comunicamos em diversas línguas – português,
inglês, etc. – também nos comunicamos com as máquinas em diversas “línguas” ou
linguagens.Cada linguagem possui suas regras e conjunto de palavras/comandos, mas a
lógica de programação é bastante parecida em todas elas.Por exemplo, podemos dizer ao
computador que exiba na tela a frase “Hello World!” de diversas formas, a depender da
linguagem escolhida.Veja como escrevemos o mesmo comando em Python e em diversas
outras linguagens.Caso queira saber mais como se escreve esse primeiro programa nas
linguagens de programação mais populares acesse o seguinte link:Veja abaixo mais exemplos
do programa “Hello World!” em outras linguagens de programação.ComentáriosPerceba que
nos códigos fonte acima temos um texto descrevendo o que o código fonte faz – “// Hello
World em Java”.Esse é um recurso chamado comentários e todas as linguagens de
programação possuem.Comentários é um recurso muito útil, pois escrevemos um código fonte
hoje e alguns dias depois não sabemos mais o que nós mesmos escrevemos ou então
quando trabalhamos com várias pessoas e precisamos explicar o que o código resolve para o
colega.Cada linguagem de programação possui a sua forma de escrever, por exemplo, para
iniciar um comentário em Java usamos “//”, já em Python usamos “#”.Porque Python?
Escolhemos para este curso a linguagem Python, porque é uma linguagem que possui uma
sintaxe fácil, simples e amigável – sintaxe é o conjunto de regras que regem a construção do
código fonte.Python é:01. Simples e fácil de aprender – e poderosa ao mesmo tempo;02.
Resolve problemas complexos em menos tempo e menos linhas de código;03. Portável:
Funciona nos mais diversos Sistemas Operacionais – Windows, OSX, Linux, dentro outros;04.
Popular: Possui uma imensa comunidade de programadores – você encontrará ajuda
facilmente;05. Multipropósito: Pode ser usada em uma variedade de propósitos:Scripts:
utilizando-se de códigos descartáveis afim de resolver rapidamente problemas pontuais;
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