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• Consulta é uma forma de visualizar os dados contidos 

numa ou mais tabelas de uma base de dados. 

 

• Uma consulta pode ser definida a uma só tabela ou a um 

conjunto de tabelas relacionadas entre si, e também é 

possível definir uma consulta a partir de outra consulta 

previamente definida. 

 

• Uma consulta pode incidir sobre todos os campos de uma 

tabela o conjunto de tabelas, ou apenas em relação a 

alguns campos. 
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 Forma de visualizar dados armazenados numa 

tabela ou conjunto de tabelas relacionadas entre 

si. 

 

 Permitem colocar questões à Base de Dados 

 Que vão ser respondidas sob a forma de uma 

tabela 

 

 Estas questões permitem a utilização de critérios 
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Exercício de treino de consultas -  Cria uma base de dados com o nome 

Atividade 12. Depois cria as três tabelas que se encontram na imagem anterior 

e faz a respetiva relação.  
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Criar uma consulta usando a Vista de 

Estrutura 

Consulta Seleção 

Para criar uma consulta através da Vista Estrutura vai ao separador 

Criar grupo Outro e escolher o comando Estrutura da Consulta. 
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Selecionamos as tabelas desejadas e clicamos em adicionar 
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Clicar 2 vezes no asterisco (*) 

Na vista folhas de dados, vai 

aparecer todos os campos da 

tabela 
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Se quisermos apenas alguns 

campos, clicamos 2 vezes 

nesse campo. 
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Após termos efetuado a consulta guardamos a 

consulta com o nome apropriado 

Atividade 12 Alínea 2) Criar consultas utilizando a vista de estrutura 
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Criar uma consulta usando o assistente 
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Escolher a tabela 

desejada 

Clicar aqui para incluir 

os campos desejados 

na nossa consulta 
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Nome da Consulta 

Se houver mais algumas 

alterações a fazer 

escolhe-se a 2º opção 

Senão clica-se em concluir 
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1ª opção 

Atividade 12 Alínea 3) 

Criar consultas utilizando o 

assistente 

Ao escolher a 2º opção, 

vamos então para a 

consulta de seleção 
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Consultas utilizando várias tabelas 

Cria esta consulta e dá-lhe o nome de Consulta-alunos-disciplinas 
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Utilizar os critérios numa consulta 

Cria uma consulta com o nome  

Consulta-Alunos-Ascendentes. 

 

Utiliza apenas os dois campos que estão 

representados na figura. 

 

No critério campo nome coloca B*, ao 

fazer Enter ele passa para Como “B*”. 

 

Este critério será - Nomes dos alunos 

começados com a letra B 
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Utilizar os critérios numa consulta 

Clicar com o botão 

direito do rato e 

escolher a opção 

Copiar 

Clicar no espaço em 

branco e com o 

botão direito do rato 

e escolher a opção 

Colar 
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Abre a consulta-Alunos-Ascendente através da vista de estrutura 

Nomes dos alunos 

começados com a 

letra B 

Atividade 12  alíneas 4,5 e 6) Consultas com critérios 17 



Critérios 
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Para incluir registos que… Exemplo do critério 

Correspondam exactamente a um valor “Rappel” 

Comecem pela cadeia especificada, como Como “R*” 

Terminem com a cadeia especificada Como “*pel” 

Não contenham a cadeia especificada Não Como “rita*” 

Contenham valores situados num 

determinado intervalo de datas 

>#02-02-2006# e <#02-04-2006# 

Contenham valores fora de um determinado 

intervalo 

<#02-02-2006# ou >#02-04-2006# 

Não correspondam a um valor, tal como 

02/02/2006 

<>#02/02/2006# 
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