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Funções para Contar

No excel temos diversas funções, hoje será falado sobre uso de 
funções para realizar contagens com critérios.

Você aprenderá a fazer uso da função Cont.SE e Cont.SES

Além de uma surpresa para essa aula, BDContar



Função Cont.SE

Nós a usamos para realizar contagem com base em um critério, mas 
o que é isso professor? Imagine que você fez uma pesquisa com 
entrevistados do sexo masculino e feminino, logo em seguida você 
lançou esses valores na planilha porém precisa realizar a contagem e 
análise da pesquisa, por exemplo, quantas pessoas do sexo feminino 
e masculino responderam.

O Cont.SE vai ajudar nisso!



Cont.SE

A função cont.se funciona dessa forma, ele vai analisar o intervalo 
selecionado e em seguida é preciso informar o que será utilizado 
como regra para realizar a contagem, chamamos isso de critério!

Exemplo: =cont.se(A2:A100;”Masculino”)



Cont.SES

Agora imagine que você precisa saber quantas pessoas do sexo 
masculino com mais de 20 anos responderam a pesquisa?

Bom agora é necessário fazer uso de mais um critério para pesquisa, 
no caso informar como critério o sexo e a questão maior que 20 
anos, mas como?

 =cont.ses(A2:A200;”Masculino”;B2:B200;”>20”)



Cont.SES

Essa função pode ajudar em muito quando você precisar fazer uso 
de contagem com mais de um critério.

Agora vamos conhecer os exemplos dessa aula?



Exemplo - 01

Você irá responder:



Exemplo - 02

 Responda as perguntas abaixo:

 Quantas pessoas são do sexo Masculino? 

 Quantas pessoas são do sexo Feminino?

 Quantas pessoas do Sexo Feminino tem 
mais de 30 anos?

 Quantas pessoas do Sexo Masculino tem 
menos de 30 anos?

 Quantos nomes começam com a leta L?



Quantas Vendas Fez o Vendedor no Dia Tal?



Exemplo - 04

Quantos Candidatos com Nível Superior participaram da Entrevista?

Quantos Candidatos com Nível Superior Não Participaram da 
Entrevista?

Quantos Candidatos Participaram da Entrevista?



BDContar

Podemos também fazer uso da função BDContar, entretanto vou 
apenas mostrar como fazer uso dessa função.

 Já a usei muito para realizar contagens estatísticas para 
departamentos e pesquisas em minha vida.

Vamos conhecer?



Exemplo - 05

 Junto com o professor você 
fará uso dessa planilha para 
aprender como aplicar 
BDContar!



Conclusão

Bom você gostou desse material? Dessas dicas? 

 Toda quarta feira temos a nossa Live sobre Excel 2016 às 20 horas

Acompanhe o canal, inscreva-se!

Quer aprender mais e se tornar um especialista em Excel?

www.cursodeexcelonline.com
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