
APOSTILA DE CALC

1- Introdução

O BrOffice.org Calc é um aplicativo de planilhas que pode ser utilizado para calcular, analisar e

gerenciar dados. Você também pode importar e modificar planilhas do Microsoft Excel.

Cálculos

O Calc oferece funções (por exemplo, funções estatísticas e financeiras) que você pode utilizar para

criar fórmulas que executem cálculos complexos dos dados.

Também é possível utilizar o Assistente de Funções como um auxílio na criação de fórmulas.

1.1 – Tela Principal

Ao se iniciar o aplicativo, a tela principal se abre mostrando as barras de ferramentas mais comuns

(Padrão e Formatação) e outras que você poderá criar e montar de acordo com a necessidade. Veja:

2 – Operações matemáticas e Operadores Aritméticos

As operações matemáticas seguem os padrões da matemática convencional.



As equações (fórmulas) são montadas com a utilização de parênteses para separar as operações não

afins – multiplicação e soma, por exemplo. 

Não existem Chaves e Colchetes no MS Excel®. Faz-se tudo com parênteses.

As precedências matemáticas são as mesmas da matemática convencional.

Os operadores aritméticos são:

2. 1 Criando fórmulas

Todas  as  formulas  no  Excel  devem começar  com o  caracter  =  (igual),  pois  só  assim o  Excel

entenderá que a entrada é uma formula e não um texto.

Exemplo de Formulas:

As fórmulas nem sempre são sempre com valores exatos como no exemplo anterior, geralmente faz-

se referencia a células. Uma célula é identificada pela letra coluna e o número da linha.

Exercício 1

Crie a planilha abaixo calculando os valores para as colunas D,E,F,G,H.



Exercício 2

Crie a planilha abaixo onde será calculado o valor total de cada produto. 

A Somada quantidade de obtida e a soma do valor total. Por fim será calculado o valor médio do

quilo comprado. Formate-a como indicado.

Exercício 3
Digite a planilha da figura do Exemplo 1 no Calc. 
Suponha que alguém foi à Loja 1 e anotou os sequintes preços.
Coloque as fórmulas corretamente, utilizando o endereço dos números, e verifique os resultados. 
Calcule o preço total.


