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A ideia desse tutorial é apresentar algumas funções pouco conhecidas e utilizadas, mas que podem te 
auxiliar a poupar tempo na hora de executar uma tarefa ou resolver uma questão. 

Na verdade, o Excel possui uma gama muito grande de facilidades e funções e é muito difícil que 
tenhamos conhecimento sobre todas, até mesmo porque algumas são de uso bem restrito (como as 
funções financeiras e de estatística, por exemplo). 

CONVERTER 
A função CONVERTER nos possibilita a conversão de valores entre unidades de medida. Você sabe 
quantas libras tem 1 Kg? Com essa função é fácil descobrir. 

A sintaxe da função é relativamente simples: 

CONVERTER(número,de_unidade,para_unidade) 
Onde: 

• Número: é o valor em _unidades a ser convertido. 
• De_unidade: é a unidade do número. 
• Para_unidade: é a unidade do resultado.  

CONVERTER aceita os valores de texto (entre aspas) para de_unidade e para_unidade. 
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Lembra da pergunta que eu fiz anteriormente? A resposta é encontrada com a seguinte função: 

=CONVERTER(1; "kg"; "lbm") 
A Resposta é: 2,204623 
Mas não se preocupe em decorar essas abreviaturas. Faça assim: digite 
=CONVERTER(célulaquecontémovalor; 
e você terá uma lista para escolher. Veja a imagem: 

 
Após escolher a primeira unidade (não esqueça de colocar entre parênteses), a tela mostrará unidades 
do mesmo tipo de medida (neste caso distância): 
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DIATRABALHOTOTAL 
A função DIATRABALHOTOTAL tem por objetivo contabilizar dias úteis entre duas datas, descontando 
não somente sábados e domingos mas também feriados e folgas. 

Vamos entender isso melhor. A sintaxe da função é a seguinte: 

DIATRABALHOTOTAL(data_inicial, data_final, [feriados]) 
Onde: 

• Data_inicial: Obrigatório. Uma data que representa a data inicial. 
• Data_final: Obrigatório. A data que representa a data final. 
• Feriados (Opcional): Um intervalo opcional de uma ou mais datas a serem excluídas do 

calendário de dias de trabalho, como feriados estaduais, federais, feriados móveis, dias de 
folga etc. 

Vamos tomar o mês de Dezembro de 2019 como base: 

De um total de 31 dias, temos 9 dias como finais 
de semana (4 sábados e 5 domingos) o que faz 
restar 22 dias de segundas a sextas-feiras. 

Se utilizarmos somente a função sem os 
parâmetros para feriados, teremos um retorno 
de 22 dias como sendo dias úteis. 

Porém, dia 25 de dezembro é feriado (Natal). 
Como a função não consegue determinar isso 
(por se tratar de uma função genérica), é 
necessário que você informe isso a ela, através do 
terceiro parâmetro da função (o intervalo que 
contém as datas de feriados e outros dias que não 
poderão ser considerados no somatório de dias 
úteis (folgas, por exemplo). 

Se considerarmos que na véspera de natal não 
houve expediente, nossa função deveria ser: 

=DIATRABALHOTOTAL(C3;C33;C26:C27) 
Que nos apresentaria como resultado o número 20 

IMPORTANTE: A listagem de dias não úteis (excluindo-se sábados e domingos) pode (e recomenda-se) 
ser apresentado em uma lista separada e exclusiva para essa informação. Você poderá ter, por 
exemplo, uma listagem com todos os feriados e pontos facultativos de todo o ano. Essa lista poderá 
conter, também, dias de folgas e liberações da empresa. 
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SOMASE 
Esta função permite que sejam somados valores de intervalo que correspondam a um critério 
estabelecido por você. A sintaxe da função é: 

SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]) 
Onde: 

• intervalo (Obrigatório): É o intervalo de células que se deseja verificar os critérios para inclusão 
ou não na lista de células a serem somadas. 

• Critérios (Obrigatório): Os critérios na forma de um número, expressão, referência de célula, 
texto ou função que define quais células serão adicionadas. Qualquer critério de texto ou que 
inclua símbolos lógicos ou matemáticos deve estar entre aspas duplas ("). 

• intervalo_soma (Opcional): Identifica as células reais a serem somadas, caso queira utilizar 
células diferentes das informadas em intervalo.  

Importante: Em critérios você pode utilizar caracteres curinga. O ponto de interrogação (?) 
corresponde a qualquer caractere único e o asterisco (*) a qualquer sequência de caracteres. Para 
inserir um ponto de interrogação ou asterisco real, digite um til (~) antes do caractere. 

Vejamos o exemplo: 

 

É importante ressaltar que a fórmula realizará uma equivalência entre os dois intervalos de células, ou 
seja, se a primeira célula de intervalo for verdadeira, a primeira célula de intervalo_soma será somada 
e assim por diante. 

Veja outro exemplo: 

Note que no exemplo ao lado não foi 
especificado o parâmetro 
intervalo_soma, haja vista que ele é 
igual a intervalo. 

Uma função semelhante (e que fica 
como lição de casa é a função 
CONT.SE 
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SOMASES 
Não é erro de digitação não! A função SOMASES, diferentemente da sua prima SOMASE, permite a 
você estabelecer mais de um critério para a escolha de quais valores serão somados. 

A Sintaxe é esta: 

=SOMASES(intervalo_soma;intervalo_critérios1;critérios1;intervalo_critérios2;critérios2;...) 

Vamos exemplificar essa particularidade com um exemplo: 

 

Perceba que para calcularmos a quantidades de vendas para a região Sul (independente do tipo de 
produto) a função SOMASE bastou, haja vista que nosso único critério de escolha era que a Região 
fosse igual a Sul. Agora, quando decidimos calcular as vendas de Carne para a região Sul, nos 
deparamos com duas condições: a que a região seja o Sul e que o Tipo de venda seja de Carne. Para 
isso, necessitamos utilizar a função SOMASES que nos possibilita estabelecer mais de uma condição 
para a seleção das células. Da mesma forma, temos a função CONT.SES para ser explorada. Vamos lá! 
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ALEATORIOENTRE 
Para terminar esse tutorial vamos apresentar uma função interessante. Ela gera números aleatórios 
entre dois números especificados. A sintaxe é: 

ALEATÓRIOENTRE(inferior, superior) 

Onde: 

• Inferior (Obrigatório): O menor inteiro que a função retornará. 
• Superior (Obrigatório): O maior inteiro que a função retornará. 

Veja um exemplo: 

 

Utilizamos para a função valores fixados na planilha (por isso eles foram fixados utilizando o símbolo $). 
Para mais detalhes veja nosso curso de excel. 

A função poderia ter sido escrita assim: 

=ALEATÓRIOENTRE(1;100) 

Note que para a lista 2 dividimos o valor do número por 10, haja vista que a função só trabalha com 
números inteiros. 
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Por fim... 
Fique à vontade para participar com questionamentos, sugestões e opiniões através do site 
https://www.projetoinclusaodigital.com.br inclusive apresentando seu depoimento sobre o material 
apresentado. No site você conta com vídeos de apoio, além de materiais adicionais e complementares 
para facilitar seus estudos. 

Se você está fazendo parte de um grupo com a tutoria de um professor, siga os procedimentos e 
conselhos dados por ele para um melhor aproveitamento do material. Caso esteja nessa empreitada 
por conta própria, siga o roteiro proposto e tire suas dúvidas com os canais de contato no site. 

Obrigado pela atenção dispensada! 

 


