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Nota para usuários de Mac

Algumas  combinações  de  teclas  e  menus  são  diferentes  no  Mac,  em  comparação  com  os
utilizados no Windows e Linux. A tabela abaixo mostra algumas substituições mais comuns para
as instruções deste capítulo. Para uma lista mais detalhada, acesse o menu Ajuda do aplicativo.

Windows/Linux Mac equivalent Effect

Ferramentas → Opções 
menu de seleção

LibreOffice → Preferências Acessa as opções de configuração

Clique com botão direito Control+click Abre um menu de contexto

Ctrl (Control) ⌘ (Command) Utilizada com outras teclas

F5 Shift+⌘+F5 Abre o Navegador

F11 ⌘+T Abre a janela de Estilos e 
Formatação

Documentação do LibreOffice está disponível em http://pt-br.libreoffice.org/suporte/documentação/
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Introdução

Você pode usar o Calc sem nenhum dispositivo apontador,  como um mouse ou um trackball,
desde que utilize os atalhos de teclado.

O  LibreOffice  possui  um  conjunto  global  de  atalhos  para  teclado,  disponíveis  em  todos  os
componentes, e um outro conjunto de atalhos locais específicos para o componente utilizado.

Para buscar ajuda sobre atalhos de teclado do LibreOffice ou sobre como usar o LibreOffice sem
o mouse, procure a Ajuda fornecida com o LibreOffice (também disponível a versão online em
http://help.libreoffice.org) buscando pelas palavras chave: “atalho” ou “acessibilidade”.

Além de utilizar os atalhos descritos definidos por padrão e citados neste apêndice, você também
pode definir os seus próprios atalhos. Veja o Capítulo 14, Configurando e Personalizando o Calc,
para obter mais informações.

Informações sobre como formatar e editar atalhos estão descritos no Capítulo 2, Entrada, Edição
e Formatação de Dados.

Atalhos de seleção e navegação

Tabela 1: Atalhos de navegação em planilhas

Teclas de Atalho Resultado 

Ctrl+Home Move o cursor para a primeira célula da folha (célula A1).

Ctrl+End Move o cursor para a última célula que contém dados na folha.

Home Move o cursor para a primeira célula da linha atual.

End Move o cursor para a última célula que contém dados na linha atual.

Ctrl+Seta para 
esquerda

Move o cursor para a borda esquerda do intervalo de dados atual. Se a 
coluna à esquerda da célula que contém o cursor estiver vazia,  move o
cursor para a próxima coluna à esquerda que contém dados.

Ctrl+Seta para direita Move o cursor para a borda direita do intervalo de dados atual. Se a 
coluna à direita da célula que contém o cursor estiver vazia, move o 
cursor para a próxima coluna à direita que contém dados.

Ctrl+Seta para cima Move o cursor para a borda superior do intervalo de dados atual. Se a 
linha acima da célula que contém o cursor estiver vazia, move o cursor 
para a próxima linha acima que contém dados.

Ctrl+Seta para baixo Move o cursor para a borda inferior do intervalo de dados atual. Se a 
linha abaixo da célula que contém o cursor estiver vazia, move o cursor
para a próxima linha abaixo que contém dados.

Ctrl+Shift+Teclas de 
setas

Seleciona todas as células que contêm dados, da célula atual até o fim 
do intervalo contínuo de células de dados, na direção da seta 
pressionada. Se for usado para selecionar linhas e colunas juntas, um 
intervalo retangular de células é selecionado.

Ctrl+Page Up Move uma folha para a esquerda. Na visualização de página, move 
para a página de impressão anterior.

Ctrl+Page Down Move uma folha para a direita. Na visualização de página, move para a 
próxima página de impressão.

Page Up Move as linhas visíveis uma tela para cima.
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Teclas de Atalho Resultado 

Page Down Move as linhas visíveis uma tela para baixo.

Alt+Page Up Move as colunas visíveis uma tela para a esquerda.

Alt+Page Down Move as colunas visíveis uma tela para a direita.

Shift+Ctrl+Page Up Adiciona a folha anterior à seleção atual de folhas. Se todas as folhas 
na planilha estão selecionadas, esta combinação somente seleciona a 
folha anterior. Faz da folha anterior a folha atual.

Shift+Ctrl+Page Down Adiciona a próxima folha à seleção atual de folhas. Se todas as folhas 
estão selecionadas, esta combinação apenas seleciona a próxima 
folha. Faz da próxima folha a folha corrente.

Ctrl+* Seleciona o intervalo de dados que contém o cursor. Um intervalo é um 
intervalo de células contíguas que contém dados e é delimitado por 
linhas e colunas vazias. A tecla “*” é o sinal de multiplicação do teclado 
numérico.

Ctrl+/ Seleciona a matriz do intervalo de fórmulas que contém o cursor. A 
tecla “/” é o sinal de divisão do teclado numérico.

Enter — em um 
intervalo selecionado

Por padrão, move o cursor uma célula para baixo no intervalo 
selecionado. Para especificar a direção em que o cursor se move, 
escolha Ferramentas → Opções → LibreOffice Calc→ Geral.

Atalhos de teclas de função

Tabela 2: Atalhos de teclas de função

Teclas de Atalho Resultado

F1 Exibe o navegador de ajuda do LibreOffice. Quando o navegador já 
está aberto, a tecla F1  direciona para a página principal da ajuda.

Shift+F1 Exibe a ajuda contextual.

Ctrl+F1 Exibe a nota que está anexa à célula atual.

F2 Alterna para o modo de edição e posiciona o cursor no final do 
conteúdo da célula atual. Se o cursor estiver em uma caixa de entrada 
em uma caixa de diálogo que tem um botão minimizar, a caixa de 
diálogo é ocultada e a caixa de entrada permanece visível. Pressione 
F2 novamente para mostrar a caixa de diálogo inteira.

Ctrl+F2 Abre o Assistente de Função.

Shift+Ctrl+F2 Move o cursor para a linha de entrada onde você pode inserir uma 
fórmula para a célula atual.

Ctrl+F3 Abre a caixa de diálogo Definir Nomes.

F4 Exibe ou oculta o menu de Fontes de Dados.

Shift+F4 Reorganiza as referências relativas ou absolutas (por exemplo,  A1, 
$A$1, $A1, A$1) no campo de entrada.

F5 Exibe ou oculta o Navegador.

Shift+F5 Rastreia dependentes.
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Teclas de Atalho Resultado

Shift+Ctrl+F5 Move o cursor para a caixa Nome.

F7 Verifica a ortografia na folha atual.

Ctrl+F7 Abre o Thesaurus se a célula corrente contém texto.

Shift+F7 Rastreia precedentes.

F8 Ativa ou desativa o modo de seleção estendida. Nesse modo, você 
pode usar as teclas de setas para estender a seleção. Você pode 
também clicar em outra célula para estender a seleção.

Ctrl+F8 Destaca células que contêm valores numéricos (não texto).

F9 Recalcula todas as fórmulas na folha.

Ctrl+F9 Atualiza o gráfico selecionado.

F11 Abre a janela de Estilos e Formatação onde você pode aplicar um estilo
de formação ao conteúdo da célula ou à folha corrente.

Shift+F11 Cria um modelo de documento.

Shift+Ctrl+F11 Atualiza os modelos.

F12 Agrupa os dados do intervalo selecionado.

Ctrl+F12 Desagrupa os dados do intervalo selecionado.

Atalhos de teclas de setas

Tabela 3. Atalhos de teclas de setas

Teclas de Atalho Resultado

Alt+Seta para Baixo Aumenta a altura da linha atual.

Alt+Seta para Cima Diminui a altura da linha atual.

Alt+Seta para Direita Aumenta a largura da coluna atual.

Alt+Seta para Esquerda Diminui a largura da coluna atual.

Alt+Shift+Teclas de 
Setas

Otimiza a largura da coluna ou a altura da linha baseado na célula 
atual.

Atalhos de formatação de células

Ctrl+1 abre a caixa de diálogo de Formatação de Células.

Nota

Os atalhos listados na Tabela 4 não funcionam sob qualquer distribuição Linux 
desktop testada. Se você quiser utilizar as funcionalidades descritas nessa tabela, 
você deve criar sequências personalizadas de teclas, conforme explicado no 
Capítulo 14, Configurando e Personalizando o Calc.

Nota
Os atalhos mostrados na  Tabela 4 não usam as teclas do teclado numérico. Eles 
utilizam as teclas numéricas acima das teclas das letras no teclado principal.
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Tabela 4: Teclas de atalho de formatação de células

Teclas de Atalho Resultado 

Ctrl+Shift+1 Duas casas decimais, separador de milhar

Ctrl+Shift+2 Formato exponencial padrão

Ctrl+Shift+3 Formato padrão de data

Ctrl+Shift+4 Formato padrão de moeda

Ctrl+Shift+5 Formato padrão de porcentagem (duas casas decimais)

Ctrl+Shift+6 Formato padrão

Atalhos do Assistente de Dados

Tabela 5: Teclas de atalho do Assistente de Dados

Teclas de Atalho Resultado 

Tab Muda o foco movendo adiante o cursor através das áreas e botões da 
caixa de diálogo.

Shift+Tab Muda o foco movendo para trás o cursor através das áreas e botões da 
caixa de diálogo.

Seta para Cima Move o foco um item para cima na área de diálogo atual.

Seta para Baixo Move o foco um item para baixo na área de diálogo atual.

Seta para Esquerda Move o foco um item para esquerda na área de diálogo atual.

Seta para Direita Move o foco um item para direita na área de diálogo atual.

Home Seleciona o primeiro campo da área de leiaute atual.

End Seleciona o último campo da área de leiaute atual.

Alt+R Copia ou move o campo atual dentro da área de “Linha”.

Alt+C Copia ou move o campo atual dentro da área de “Coluna”.

Alt+D Copia ou move o campo atual dentro da área de “Dados”.

Ctrl+Seta para Cima Move o campo atual uma posição para cima.

Ctrl+Seta para Baixo Move o campo atual uma posição para baixo.

Ctrl+Seta para 
Esquerda

Move o campo atual uma posição para a esquerda.

Ctrl+Seta para Direita Move o campo atual uma posição para a direita.

Ctrl+Home Move o campo atual a primeira posição.

Ctrl+End Move o campo atual a última posição.

Alt+O Exibe as opções para o campo atual.

Delete Remove o campo atual da área.
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