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Planilhas de Cálculos 

 

 
 

Horizontal 
 
1 Operação matemática representada pelo sinal de + (mais) 
4 Função que permite encontrar o N menor número de uma série. 
5 Função que permite contar os valores (células preenchidas) 
7 A organização do Excel/Calc é dada pela letra da coluna e o número da ... 
9 Tecla de função que permite editar o conteúdo de uma célula sem perder o conteúdo 
anterior. 
11 Função disponível no item Colar Especial que passa os dados da vertical para a horizontal, 
e vice-versa. 
13 Função que calcula a média aritmética simples de uma série de valores. 
14 Função estatística que permite contar quantas células possuem números em seu 
conteúdo. 
16 Operação matemática representada pelo símbolo ^ (circunflexo) 
18 Função do Excel/Calc que efetua o somatório de valores. 
20 Resultado de uma planilha de dados, representação visual de valores. 
22 Função que permite encontrar o N maior número de uma série. 
23 Operação matemática representada pelo sinal de / (barra normal) 
24 A organização do Excel/Calc é dada pela letra da ... e o número da linha. 
25 Operação matemática representada pelo sinal de - (hífen, sinal de menos) 
26 Função condicional composta por teste, verdadeiro e falso. 
27 Símbolo que separa os argumentos de uma função e significa E 
 
Vertical 

 

2 Unidade representada pela letra da coluna e o número da linha 

3 Resto de uma divisão, obtido pela função MOD(numerador;divisor) 

4 Função que encontra o menor valor de uma série. 

6 ... (endereço) da célula é dado por coluna+linha, como A1, B2, C4, E7, etc. 

8 Ícone que insere a função SOMA na célula atual. 

10 Função que encontra o maior valor de uma série. 

12 Símbolo que indica uma faixa de valores na função e significa ATÉ 

15 Formatação ... permite escolher uma cor para cada faixa de valores. 

17 Nome do sinal exclusivo do Excel que representa Planilha, e no Calc é o ponto final. 

19 Nome da função que soma valores condicionalmente, onde especificamos o teste para 

realizar a soma. 

21 Nome da função que conta valores condicionalmente, onde especificamos o teste para 

realizar a contagem. 

 


