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Questões – EXCEL e CALC
1) Na situação da planilha mostrada, é correto afirmar que a célula A14 da PLANILHA2 está preenchida com um
valor igual a – 546,00.

Resolução
2) Considere a planilha abaixo, criada utilizando-se o Microsoft Excel/CALC, em português.

Na célula A8 foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética das notas maiores ou iguais a 5, ou seja, contidas nas células
A3, A5 e A6. O valor resultante foi 7,17. A fórmula digitada na célula A8 foi:
a) =MÉDIASE(A2:A7;>=5) b) =MÉDIA(A3:A5:A6) c) =MÉDIA(A3;A5;A6) d) =MED(A2:A7;>=5) e) =MED(A3;A5;A6)
3) Considere a planilha abaixo editada no Microsoft Excel/CALC em português.

Para a apresentação dos valores das células B10, B11 e B12 foram digitadas, correta e respectivamente, as fórmulas: a)
=MAIOR(B2:B8) =MENOR(B2:B8) =MÉDIA(B2:B8)
b) =MAIOR(B2:B8;1) =MENOR(B2:B8;1) =MÉDIA(B2:B8)
c) =MAIOR(B2:B8;0) =MENOR(B2:B8;0) =MED(B2:B8;7)
d) =MAIORVAL(B2:B8) =MENORVAL(B2:B8) =MÉDIAVAL(B2:B8)
e) =MÁXIMO(B2:B8;1) =MÍNIMO(B2:B8;1) =MED(B2:B8)
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4) EXCEL/CALC - A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013 em português, mostra parte das hipotéticas despesas correntes
(por elemento) da Prefeitura de Teresina no mês de Junho de 2016.

(Adaptado de: http://transparencia.teresina.pi.gov.br/despesas.jsp)
Na coluna C, os valores da coluna B foram classificados em categorias, usando o seguinte critério:
− Se o valor na célula da coluna B for menor do que 500000, a palavra Azul é exibida na célula correspondente da coluna C, senão, é
exibida a palavra Amarela.
Na célula C2 foi digitada uma fórmula que depois foi arrastada até a célula C8, mostrando as categorias de acordo com o critério
definido. A fórmula digitada foi:
a) =SE(B2<500000 THEN "Azul" ELSE "Amarela")
b) =COMPARE(B2>=500000:"Amarela":"Azul")
c) =SE(B2<500000:"Azul";SE(B2>=500000):"Amarela")
d) =SE(B2<500000;"Azul";"Amarela")
e) =COMPARE(B2<500000;"Azul";"Amarela")
5) MANAUSPREV - Prova: Técnico Previdenciário - Informática
Considere uma planilha criada no Excel/CALC, em português, que possui na célula A1 o valor 10 e na célula A2 o valor 15.
Foram executadas as seguintes operações envolvendo estes valores:
I. =SOMA(A1;A2)
II. =SOMA("5";A1;A2;VERDADEIRO)
III. =SOMA(A1:A2:"5")
IV. =SOMA(A1:A2;VERDADEIRO)
Foram corretamente utilizadas APENAS as fórmulas apresentadas em a) III
e IV.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e IV.
e) II e III.
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6) Considerando que a figura ao lado é uma planilha do Excel/CALC, configuração padrão de instalação, e observando
as fórmulas mostradas nas células B2, B3, B4 e B5, afirma-se que o resultado apresentado na célula B6 é

a) 150
b) 0
c) 300
d) 210
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