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Avaliação prática de Calc 

1. Considerações:  
 
A seguinte avaliação tem como meta verificar o desenvolvimento da 

capacidade de formatar células, criar fórmulas e gerar gráficos utilizando o LibreOffice 
Calc.   

A avaliação será feita com base no itens a serem observados com o peso 
atribuido para cada questão certa o valor que está dentro dos colchetes.  

Nos campos que foram solicitados para serem calculados, caso seja digitados 
diretamente os valores, será atribuído o valor 0 (zero) para a questão.   

2. Itens a serem observados:  

a. Formatação do título: Fonte Arial, tamanho 11, negrito, Nos campos de 
título superior, o texto é centralizado, nos títulos inferiores, deve ser 
alinhado a direita [0,5]. 

b.  Formatação do texto: Fonte Arial, tamanho 10. Os valores das notas 
devem ser centralizados [0,5]. 

c. Bordas com largura de 1pt entre as células  (veja no modelo o resultado 
final) [0,5]. 

d. Todas as notas (inclusive as calculadas) devem ter apenas uma casa 
decimal, e devem aparecer mesmo com o decimal 0 (zero) [1.0]. 

e. A Média das notas, deve ser calculada para o aluno e para a turma (de 
forma horizontal e vertical) [1,5]. 

f. Para o campo de Maior e Menor nota, utilize as funções MÁXIMO e 
MÍNIMO respectivamente, lembrando que devem ser calculadas também 
na linha e coluna [1,5]. 

g. A Nota final deverá ser obtida através da seguinte equação [1,5]: 

!"#$ !"#$% = (!"#$ !"# 4 !"#$% −!"#$% !"#$ −!"#$% !"#$)
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h. A coluna situação é construída através de uma verificação (SE), se a nota 
for maior ou igual do que 7,0, nesse campo deve aparecer “Aprovado“, 
caso contrário, deverá aparecer “Reprovado” [1,5]. 

i. Monte um gráfico do tipo Linha (somente Linhas) das notas dos alunos 
com a legenda na parte inferior do gráfico. Lembre-se de inserir o título (no 
final da avaliação há a representação do gráfico para verificação) [1,5]. 

j. Salve o documento no formato “seu nome – planilha de notas”. 



Aluno Nota1 Nota2 Nota3 Nota4 Média das 
notas Maior nota Menor nota Nota Final Situação 

Aécio Flávio Baraldi Siqueira 8,0 8,5 5,0 8,5      

Bendito Martins Filho 5,5 5,6 7,5 5,0      

Carlos Alves Da Costa 8,0 6,7 4,0 5,0      

Massayuki Mizutori 6,5 9,0 6,0 8,0      

Miguel Ângelo Baccin 5,0 4,0 5,0 8,0      

Sérgio Ribeiro 6,7 8,2 8,2 6,0      

Valdir Macedo Da Silva 8,2 7,8 4,5 6,7      
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