
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 



PROJETO 
TELECENTROS 

COMUNITÁRIOS 

INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 



BrOffice - CALC 

Ícones do CALC 



BrOffice - CALC 

CALC 

 
Planilha de cálculos gratuita. 

Calc é um software de planilha eletrônica multiplataforma 

de código aberto, desenvolvido originalmente pela Star 

Division, posteriormente pela Sun Microsystems (como 

parte da suíte StarOffice) e atualmente pela The Document 

Foundation, como parte da suíte LibreOffice. Também é 

distribuído gratuitamente com as suítes OpenOffice.org 

e NeoOffice. 
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FONTE: http://www.openoffice.org/pt/product/calc.html  
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Grava os seus documentos em formato 

OpenDocument, o novo padrão internacional para 

documentos de escritório.  

 

Este formato é baseado em XML e significa que não 

está preso apenas ao Calc. 

 

Você poderá acessar seus documentos usando 

qualquer programa que utilize o mesmo formato 

aberto (OpenDocument). 
FONTE: http://www.openoffice.org/pt/product/calc.html  
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A exportação para PDF no BROffice, ou qualquer 

outra versão livre, oferece um enorme leque de 

opções de segurança e privacidade, de maneira 

a que os ficheiros PDF possam ser 

personalizados para diferentes cenários, 

incluindo o padrão ISO PDF/A. 

FONTE: http://www.openoffice.org/pt/product/calc.html  

Você poderá publicar em Portable Document Format (.pdf) 

para garantir que aquilo que escreve é aquilo que o leitor vê. 
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Desde a versão 3.0 que o Calc também pode 

abrir ficheiros .xlsx criados com o Microsoft 

Office 2007 ou Microsoft Office 2008 para Mac 

OS X. 

FONTE: http://www.openoffice.org/pt/product/calc.html  

Uma coisa importante do CALC é o fato de ser livre o uso 

das suas folhas antigas em Microsoft Excel, ou gravar o 

seu trabalho em formato Excel para enviar a pessoas que 

ainda estejam bloqueadas nos produtos Microsoft. 
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Linhas: São os números dispostos verticalmente. Ao todo temos 

65.536 linhas. 

 

Endereço: É indicado pela coluna e linha que a célula ou 

conjunto de células se encontra dentro da planilha. 

Célula: São todos os quadrados existentes na planilha; 

 

Célula Ativa: É a célula que aparece em destaque, na qual quando digitamos o 

texto nela aparece; 

 

Colunas: São as letras dispostas horizontalmente (Guias de Colunas). Ao todos 

temos 256 colunas; 

Por exemplo: A3 – isto indica que a célula em questão está na 

Coluna “A” e Linha “3”. 
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Barra de Título:  
 

Esta barra, exibe o nome do programa e o nome do arquivo 

utilizados. Se o arquivo não possuir nome, será dada a 

denominação de Sem título 1 e assim sucessivamente a cada novo 

arquivo que for aberto (Sem título 2, Sem título 3, ...). 

Barra de Título 
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Barra de Menus: 

 

Nesta barra, cada menu tem seu recurso específico, as funções 

estão dispostas em ícones para fácil utilização pelo usuário. 

Barra de Ferramenta Menu 
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Barra de Fórmulas: 
 

Esta barra tem duas funções, a primeira é indicar a célula utilizada 

no momento ou a célula onde deve aparecer o resultado de 

determinada operação e a segunda é a digitação de fórmulas. 

Caixa de Nomes e Fórmula 

OBS: É uma das barras mais importantes, pois, é ela a responsável 

por executar a principal função da planilha de cálculos: (as fórmulas). 
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Barra de Ferramenta Padrão / Função 

Barra de Ferramenta Formação 

Barra de Status 

OUTRAS BARRAS 
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Barra de  

Formatação 

01 – Nome da Fonte: mudar o tipo (nome) das letras; 

02 – Tamanho da Fonte: mudar o tamanho das letras; 

03 – Estilos (tipo) da Fonte: mudar os estilos da letra para Negrito, Itálico e Sublinhado; 

04 – Alinhamentos: tipo de alinhamento do texto – os mesmos vistos no CALC; 

05 – Mesclar Células: unir duas ou mais células; 

06 – Formato de Número: Moeda: coloca os números com formato de moeda padrão; 

07 – Porcentagem: transforma o número em porcentagem; 

08 – Formato de Número: Padrão: retira qualquer formatação que os números nas células tenham 

sofrido; 

09 – Casas Decimais: estes botões adicionam ou retiram os números após a vírgula (casas 

decimais); 

10 – Recuos: aumentar ou diminuir o recuo do texto; 

11 – Bordas: aplicam ou retiram as bordas das células (linhas ao redor); 

12 – Cor do Plano de Fundo: aplica ou retira cor das células; 

13 – Cor da Fonte: para mudar a cor da fonte (letra) das células. 
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Para facilitar a utilização de números, a barra de ferramentas 

formatação apresenta suas opções mais comuns. 
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Exemplo planilha CALC fórmulas básicas 
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Exemplo planilha CALC com formatação nas células 
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Função     Teclas de atalho 

Abre um documento    Ctrl+o 

Salva o documento atual    Ctrl+s 

Cria um novo documento    Ctrl+n 

Imprime o documento atual   Ctrl+p 

Copia os itens selecionados   Ctrl+c 

Recorta os itens selecionados   Ctrl+x 

Cola os itens selecionados   Ctrl+v 

Seleciona toda planilha    Ctrl+a 

Desfaz a última ação    Ctrl+z 

Localizar e substituir    Ctrl+f 

Continua a busca da pesquisa   Shift+Ctrl+f 

Sair do BrOffice.org    Ctrl+q 
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SOMA: Soma células ou intervalo de células. Ex: =SOMA(A1:A10). 

 

MÉDIA: Calcula a media aritmética entre os números selecionados. Ex: =MEDIA(A1:10). 

 

MÍNIMO: Mostra o valor mínimo dos números selecionados. Ex: =MINMO(A1:10). 

 

MÁXIMO: Mostra o valor máximo dos números selecionados. Ex: =MAXIMO(A1:10). 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

Para facilitar e racionalizar a utilização de formulas, foram criadas 

algumas funções especificas: 

SE: Mostra se uma condição e verdadeira ou falsa. 

Exemplo: com a formula =SE(A1<7; “REPROVADO”; “APROVADO”). O 

BrOffice.org Calc verificar se A1 e menor que 7 em caso afirmativo o mesmo 

devolve o texto “REPROVADO”, caso contrario devolve “APROVADO”. 
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São utilizados para efetuar as operações de cálculo. 

 

(=): Utilizado para iniciar um cálculo (Regra para 

todas as operações)  

(+): Adição  

(-):  Subtração  

(*):  Multiplicação 

(/):  Divisão 

(^): Raiz Quadrada 
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Exemplos de fórmulas simples 

Adição: = A1+A2+A3  

Subtração: =A1-A2 

Multiplicação: =A1*A2 

Divisão: =A1/A2 

Raiz Quadrada: = A1^2 (neste caso o número 2, 

mostra que esta célula (A1) será elevada ao 

quadrado) 
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Sempre que iniciarmos uma operação utilizaremos o =; 

 

Quando for efetuar uma operação geralmente 

calculamos as células ou endereço de célula e não o 

seu conteúdo, 

 

ou seja, no exemplo ao lado 

usaremos a célula A1 e não o 

conteúdo 3. 
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Operadores de Fórmulas 

Matemáticos 

 

Comparativos: 
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Exemplo de uso de várias fórmulas na mesma planilha. 
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A diferença é quando se escreve apenas um único número numa célula: 

CONTEÚDO: NÚMERO - Caso se queira que o Calc faça uma P.A. (progressão 

aritmética) com a alça de preenchimento, é necessário escrever, no mínimo, dois 

valores (um em cada célula), e selecionar as duas células simultaneamente para, depois 

disso, usar a alça na direção em que as células estão relacionadas. 

o Excel, qualquer número colocado numa célula é repetido quando 

arrastado para qualquer direção. Isto é, se é inserido o número 1 em 

qualquer célula e este é arrastado pela alça de preenchimento para baixo 

(ou qualquer outra direção), será criado 1, 1, 1, 1 etc. nas demais células! 

No Calc, ao escrever um número 1 numa célula e arrastá-lo para baixo 

(sem selecionar nenhuma outra célula), o Calc fará uma P.A. de razão 1. 

Ou seja, as demais células serão 2, 3, 4, 5, etc. (como se tivéssemos 

escrito 1 e 2 e arrastado). 
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Exemplo de P.A. (Progressão Aritmética de razão 1) 
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Entenderam? 

 

Então vamos responder 

algumas questões? 
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1) O Calc é? 

SIMBORA PARA  A REVISADA? 

2) Cite 3 versões de Pacotes de Escritório que usam Calc. 

3) Cite 3 fórmulas existentes em uma Planilha de Cálculos. 

4) As planilhas de cálculos conseguem reconhecer letras? 

5) Qual barra de ferramentas das Planilhas de Cálculos, 

possui as fórmulas? 

6) O que é uma célula? 
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O aplicativo equivalente ao MS-Excel no BrOffice.org é? 

 

 

(A) Math. 

(B) Writer. 

(C) Calc. 

(D) Base. 

(E) Draw. 
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No Calc, a célula A1 contém a fórmula =30+B1 e a célula 

B1 contém o valor 8. Todas as demais células estão 

vazias. Ao arrastar a alça de preenchimento da célula A1 

para A2, o valor de A2 será igual a? 
 

(A) 38 

(B) 30 

(C) 22 

(D) 18 

(E) 0 
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Dadas as células de uma planilha do BrOffice.org Calc, 

com os conteúdos correspondentes: A1=1, B1=2, C1=3, 

D1=4 e E1=5, a função =SOMA(A1:D1:B1:E1) apresentará 

como resultado o valor? 

(A) 6. 

(B) 9. 

(C) 12. 

(D) 14. 

(E) 15. 
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