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MATÉRIA: CONCEITOS BÁSICOS DE COMPUTAÇÃO

 Aula N°: 23
 Tema: Função SE (Excel)



FUNÇÃO SE
 Essa é uma função que tem objetivo fazer um
teste condicional, ou seja, verificar se uma
determinada condição é verdadeira ou falsa e,
com base nisso, realizar algumas ações.

 Exemplo: Se uma condição for verdadeira, faça
isso, senão, faça aquilo.

 Uma condição SE gera um resultado booleano, ou
seja, Verdadeiro ou Falso.



EXEMPLOS COMPARATIVOS
5+2 > 8 comparação falsa
2*3 = 6 comparação verdadeira
(2+8) * 2 > 5+6 comparação verdadeira.
 Esses são testes simples e lógicos e o Excel
trabalha da mesma forma, você apenas irá
substituir os valores absolutos (números), pelos
endereços de referência (células).



VAMOS AOS EXEMPLOS PRÁTICOS

 Suponha que a condição para ser aprovado seja a
nota maior ou igual a 7.

Teste lógico:
 =SE ( Comparação ; Resultado caso Verdadeiro ;
Resultado caso Falso)

 = SE (D2 > 7 ; “APROVADO” ; “REPROVADO”)



TESTE COMPOSTO
 Se você tiver mais de duas possíveis respostas,
uma única função SE não resolverá seu
problema, pois como já falamos, a função SE
somente permite duas condições: V ou F.

 Nesse caso, de haver mais de duas respostas
possíveis, você deverá fazer um teste composto,
ou seja, um encadeamento de SE.



EXEMPLO PRÁTICO

 No caso desse exemplo, temos as seguintes
condições:

 Se a média for maior que 7 Aprovado
 Se a média for menor que 4 Reprovado
 Qualquer outra coisa Exame



USANDO ASSISTENTE DE FÓRMULA



USANDO ASSISTENTE NUMA FÓRMULA
COMPOSTA



USANDO ASSISTENTE NUMA FÓRMULA
COMPOSTA - CONTINUANDO



COMBINANDO A FUNÇÃO =SE COM
CÁLCULOS
 Suponha que você tenha que calcular uma série de
descontos, com base num valor de referência, por
exemplo, uma tabela de IRPF ou INSS, como no
exemplo a seguir:

 Salário até 900 = desconto de 8% do salário
 Salário entre 901 e 1300 = Desconto de 9% do Salário
 Salário acima de 1300 = Desconto de 10% do Salário.



EXEMPLO =SE E CÁLCULOS



FUNÇÃO SE E E =SE(E(
 Quando você tiver que garantir que, para ser
verdadeiro, duas ou mais condições tenham que ser
atendidas, você terá que combinar a função Se com a
função E, que tem por objetivo SOMAR condições.

 Pensando na tabela verdade da condição E, teríamos:
V + V = V

 E essa será a única condição que resultará num valor
verdadeiro.



EXEMPLO PRÁTICO



FUNÇÃO SE E OU = SE(OU(
 Quando você tiver que garantir que, para ser
verdadeiro, apenas uma das condições tenham que ser
atendidas, você terá que combinar a função Se com a
função Ou.

 Usando a tabela verdade para a condição OU:
 V+V = V
 V + F = V
 F + V = V
 F + F = F (única condição em que é falso)



EXEMPLO PRÁTICO
 Usando o mesmo exercício anterior, agora a
condição será verdadeira quando apenas um
critério tenha sido preenchido:



Exercícios práticos



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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