
____________________________________________________________________
Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Educação
Secretaria Adjunta de Ensino

Diretoria de Educação para Diversidade, Inclusão e Cidadania
Coordenação de Tecnologia Aplicada à Educação

Núcleo de Tecnologia Educacional - Tucuruí

Oficina: Planilha Eletrônica

Multiplicadores:
* Claudio Luiz Fernandes
* Claudete Costa Quaresma
* Dilma Maria do Socorro do Amaral Correa
* Marilene Ferreira Vieira
* Vitória Lúcia Albuquerque Miranda

Tucuruí-PA
2010



Apostila do OpenOffice.org Planilha Eletrônica

Este Material foi elaborado por:
Marilene Ferreira Vieira

Revisão:
Claudio Luiz Fernandes

Imagens:
Marilene Ferreira Vieira

Multiplicadores Colaboradores:
Claudete Costa Quaresma
Claudio Luiz Fernandes
Dilma Maria do Socorro do Amaral Correa
Vitória Lúcia Albuquerque Miranda

Coordenação NTE-Tucuruí:
Claudio Luiz Fernandes

Licença:
É garantida a liberdade de cópia e/ou distribuição deste documento.



INTRODUÇÃO
Planilha Eletrônica é um software utilizado para organizar, calcular e analisar dados pessoais 
ou empresariais por meio de suas ferramentas. Podemos calcular desde a contabilidade de 
uma empresa até a soma das nossas despesas com supermercados do mês, por exemplo. 
Para  isso,  é  preciso  que  conheçamos  as  fórmulas  apropriadas  e  alguns  recursos  para 
manipular dados em tabelas e gráficos.

INICIANDO O OPENOFFICE CALC
No  menu  Aqui,  aponte  para  Escritório  e,  em seguida,  clique  em OpenOffice.org  Planilha 
Eletrônica ou Calc para abrir uma planilha. A janela será aberta (conforme a figura abaixo).

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



• Barra de Fórmula – apresenta as informações da célula selecionada; 
• Célula Ativa – é a célula selecionada, para uma célula ficar ativa, basta clicar sobre a 

célula;
• Guias de Planilhas – indica a quantidade de planilhas existentes e em qual estamos 

trabalhando no momento;
• Linha – as linhas são identificadas por números na lateral esquerda da tela, numeradas 

de 1 a 32.000;
• Coluna – as colunas são identificadas por letras de A a Z e de AA até IV totalizando 256 

colunas;
• Células – são as unidades de inserção de dados como textos, números, fórmulas ou 

funções.

SELECIONANDO CÉLULAS
Existem vários casos de seleção:

• uma célula – clicar sobre a célula desejada;
• várias  células  em  seqüência  –  basta  pressionar  e  arrastar  por  sobre  as  células 

desejadas;
• planilha – clicar no Menu Editar /Selecionar Tudo ou usar o atalho Ctrl + A pelo teclado.

INTERVALO DE CÉLULAS
É o espaço que compreende uma célula e outra.
No exemplo abaixo, o intervalo B3:C7 representa as colunas B e C, das linhas 3 até 7.

ENTRADA DE DADOS
Numa célula podemos digitar caracteres, números, textos e etc, observando alguns detalhes:
Se o texto  digitado ultrapassar  o  tamanho da largura  da  célula,  ele  ocupará o  espaço da 
próxima célula (se esta célula não possuir nenhum texto ou valor), porém, para visualizar todo 
o conteúdo digitado é necessário que se aumente o tamanho original da célula.

ALTERANDO LINHAS E COLUNAS
Tanto a largura das colunas quanto a altura das linhas de uma planilha apresentam um padrão, 
que pode ser facilmente alterado através do mouse.
Posicione o cursor entre o indicador da coluna desejada e o da próxima, até que o ponteiro 
fique na forma de uma seta bilateral, com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste-o 
até obter a largura desejada, conforme a figura abaixo.



EDITANDO DADOS
Para corrigir um texto ou valor digitado em uma célula, clique  F2  ou dê um duplo clique na 
célula. Após a correção, clique em Enter para confirmar.
Caso queira excluir o conteúdo de uma célula, aperte a tecla Delete do teclado sobre a célula e dê 
OK.

FORMATAÇÃO DA TABELA
Para formatação dos dados da tabela como o tamanho, cor e tipo de fonte, alinhamento, plano 
de fundo; utilize a barra de formatação.

Obs: O aplicativo só assumirá a formatação indicada nas células que estiverem selecionadas.

Para formatação das bordas, selecione os dados, clique no menu Formatar / Células, escolha o 
estilo (espessura), a cor e defina as linhas.

É evidente que existem algumas opções que são específicas do Calc, como por exemplo, os 
quatro botões da barra de formatação do Calc abaixo:

Esses botões executam as seguintes formatações na(s) célula(s) ativa(s), respectivamente:
Formato  numérico  moeda,  Formato  numérico  porcentagem,  Aumentar  casas  decimais  e 
Diminuir casas decimais.



MESCLAR CÉLULAS       
Mesclar células é transformar duas ou mais células em apenas uma, como mostram as figuras 
abaixo,               esse comando é muito utilizado principalmente na elaboração de tabelas.

     Antes de Mesclar as Células                                                Depois de Mesclar as Células

FÓRMULAS
Uma  fórmula  permite  relacionar  determinadas  células  através  de  operações  matemáticas 
utilizando os seus valores numéricos. Ao se alterar um dos valores das células que compõem 
uma fórmula, o resultado será recalculado automaticamente. Esta característica garante que os 
dados de uma planilha estejam sempre atualizados.
Toda fórmula deve ser iniciada pelo sinal “=” (sinal de igual)

OPERADORES NUMÉRICOS

Operação Exemplo
Adição ( + ) =A1+B1, tecle Enter
Subtração ( - ) =A2–B2
Multiplicação ( * ) =A2*B2
Divisão ( / ) =A2/B2

FUNÇÕES

Função Objetivo Exemplo
Soma Calcular  a  soma  de  todos  os  valores  de  um 

intervalo
Na célula C1, digite: 
“=soma(A1:B1)”, tecle Enter

Média Obter  a  média  aritmética  dos  valores  de  um 
intervalo

Na célula C1, digite: 
“=média(A1:B1)”

Máximo Retornar o maior valor de um intervalo Na célula C1, digite: 
“=máximo(A1:B1)”

Mínimo Retornar o menor valor de um intervalo Na célula C1, digite: 
“=mínimo(A1:B1)”

FUNCAO SE
Esta função possui três argumentos separados por “;” (ponto-e-vírgula). O primeiro argumento 
define um teste lógico; o segundo especifica o que a função faz, caso o teste seja verdadeiro e 
o terceiro especifica o que a função faz, caso o teste seja falso.
1ª ATIVIDADE: Digite somente a tabela abaixo e formate como quiser.
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CLASSIFICAR
Este  recurso  ordena a  coluna selecionada  de  forma numérica  ou  alfabética,  crescente  ou 
decrescente.
Primeiro, selecione as células que deseja ordenar. Depois, vá à barra de menus e clique em: 
Dados / Classificar

OBS:  Se o usuário deseja classificar uma tabela com vários dados, primeiramente é preciso 
selecionar todas as colunas da tabela para que não ocorra erro na classificação.

INSERINDO GRÁFICOS
Para representar os dados de uma tabela, utilizamos o recurso Gráfico como elemento visual.

• selecione as células que contém os dados para a geração do gráfico;
• vá para o menu  Inserir  e clique em Gráfico, aparecerá a caixa  Assistente de Gráficos 

que apresenta quatro etapas para a construção do gráfico.

O  primeiro  passo  é  selecionar  o  tipo  de  gráfico  (colunas,  barras,  pizza,  etc.)  que  melhor 
represente seus dados, o mais usual é o gráfico de colunas.
Sem alterar o intervalo e a série de dados, pois os valores da tabela já estão selecionados, 
partimos para a última etapa, configurar o gráfico com título, eixos, posição da legenda e etc.
2ª  ATIVIDADE: Selecione  o  intervalo  Candidatos/Nº  de  Acertos da  tabela  anterior  e  em 
seguida construa o gráfico de acordo com a figura abaixo.
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FORMATAÇÃO DO GRÁFICO
• alterar a cor correspondente a um dado: para mudar a cor que representa um dado 

(coluna ou barra) do gráfico, dê um duplo clique em cima do gráfico e em seguida dê outro 
duplo clique em cima da barra colorida que queira alterar a cor, vá para a guia Área e na opção 
Cor selecione a cor desejada e clique em Ok.

• inserir borda no gráfico: dê um duplo clique sobre o gráfico e com o botão direito 
clique em Propriedades do Objeto, na aba Bordas, escolha o Estilo e a Cor para a borda.

• incluir  valor  numérico ao gráfico: para que as barras do gráfico mostre seu valor 
numérico dê um duplo clique sobre o gráfico e vá para o menu Inserir / Rótulos de Dados e 
marque a opção Mostrar valor como número.

RESULTADO


