
 

Curso Médio Integrado com Técnico em Mecânica 
Disciplina: Informática Básica 
Professor: Marcelo Cendron 

 
Aluno (a): ____________________________________________________________  

Avaliação de Libre Office Writer e Calc 

Considerações: 
A presente avaliação tem como objetivo verificar o domínio do aluno nos que se refere a 

formatação e utilização dos recursos do Writer e do Calc 
Para isso, o aluno deverá realizar as atividades abaixo, com o peso descrito entre colchetes 

([ ]), podendo ser atribuído valores fracionários as questões.  
A entrega do trabalho será detalhada pelo professor em sala de aula. 
O texto foi retirado do site: http://www.estudopratico.com.br/temperatura-escalas-

termometricas/ 
A Tabela de Comparações de escalas foi retirada do site: http://www.sofisica.com.br/ 

conteudos/Termologia/Termometria/conversoes.php 
  

Atividade Calc 
Formate o tabela conforme solicitado nos itens: 

• Formatação do título:  
o Fonte Arial. 
o Tamanho 11. 
o Formatação adicional: negrito [0,5]. 

• Formatação do texto:  
o Fonte Arial. 
o Tamanho 10.  
o Somente os valores devem ser centralizados [0,5]. 

• Os valores da Escala Fahrenheit deverá ser obtida através da seguinte equação [1,0]: 
Temperatura graus Fahrenheit  = (9 * Grau em Celsius + 160) / 5 

• Os valores da Escala Kelvin, utiliza-se a seguinte fórmula [1,0]: 
Temperatura Kelvin = Grau em Celsius + 273 

Atividade Writer 
Formate o texto conforme solicitado nos itens: 

• Títulos “Temperatura – Escalas termométricas” e “Referências “[0,5] 
o Estilo: Título 1. 
o  Tamanho: 12. 
o Formatação adicional: negrito. 
o  Alinhamento: Alinhado a esquerda. 
o Caixa Alta (maiúscula). 
o Cor: Preto. 
o Espaçamento acima do parágrafo: 0,40cm. 
o Espaçamento abaixo do parágrafo: 0,20cm. 

• Títulos “Termômetros”,  “As escalas termométricas “, “Algumas comparações entre as 
escalas“:[0,5] 

o Estilo: Título 2. 
o Fonte: Arial. 
o Tamanho: 12. 
o  Alinhamento: Alinhado a esquerda. 
o Caixa Alta (maiúscula). 
o Cor: Preto. 



o Espaçamento acima do parágrafo: 0,40cm. 
o Espaçamento abaixo do parágrafo: 0,20cm. 

• Títulos “Escala Celsius”,  “Escala Fahrenheit“ e “Escala Kelvin”: [0,5] 
o Estilo: Título 3. 
o Fonte: Arial. 
o Tamanho: 12. 
o  Alinhamento: Alinhado a esquerda. 
o Cor: Preto. 
o Espaçamento acima do parágrafo: 0,40cm. 
o Espaçamento abaixo do parágrafo: 0,20cm. 

• Texto: [0,5] 
o Fonte: Arial. 
o  Tamanho: 12. 
o  Alinhamento: Justificado. 
o Espaçamento de linhas: 1,5 linha. 
o Recuo da primeira linha: 1 cm. 
o Cor: Preto 

• Figuras: [0,5] 
o Sem quebra automática. 
o Âncora como caractere. 
o Todas as figuras devem ter a legenda inserida automaticamente. 

• Legendas das figuras e tabelas: [0,5] 
o Fonte: Arial. 
o  Tamanho: 10. 
o  Alinhamento: Centro. 
o Formatações adicionais: Normal. 
o Cor: Preto. 
o Separador do texto: “-”. 

• Fórmulas: [0,5] 
o Deve ser criado um novo estilo a partir do Estilo Padrão com o nome: Fórmulas. 
o Fonte: Courier New. 
o Tamanho: 12. 
o  Alinhamento: Centro. 
o Cor: Preto. 
o Espaçamento acima do parágrafo: 0,10cm. 
o Espaçamento abaixo do parágrafo: 0,10cm. 
o Espaçamento de linhas: 1,5 linha. 

• Sumário: [1,0]  
o Sumário automaticamente, com até 4 níveis de títulos. 
o Todos os capítulos com recuo adequado para cada nível. 
o Não contem textos que não fazem parte dos títulos. 

• Lista de Figuras e de Tabelas: [1,0] 
o Deverá apresentar as lista de figuras e de tabelas automaticamente. 
o Cada lista deverá aparecer numa página própria. 

• Numeração das páginas: [1,0] 
o Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas 

não numeradas. 
o A partir da primeira folha da parte textual, deve ser colocada a numeração, em 

algarismos arábicos (3,4,5,....) , no canto superior direito da folha. 
• Inserção da tabela feita no Calc no Writer [0,5] 

o A tabela 1 deve ser criada no Calc e colada no Writer conforme modelo 
 

 
 


