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Formulários 

Os Formulários constituem uma outra forma de visualizar os dados 
armazenados nas tabela ou disponibilizados numa consulta. Também 
designados por ecrãs de apresentação, os Formulários são 
normalmente usados para facilitar a manipulação dos dados. 

Normalmente, estes ecrãs são realizados através do assistente de 
formulários, que, de uma forma simples e rápida, cria o formulário 
pretendido. 

Uma das hipóteses para a criação simples e rápida de um formulário é a 
utilização dos formulários automáticos. 

Existe também a possibilidade de criar formulários para incluir gráficos 
e tabelas dinâmicas. Estes permitem que os dados armazenados nas tabelas 
sejam apresentados sob a forma de um gráfico ou tabela, permitindo 
leituras diferentes e resumidas dos valores armazenados. 



 Os formulários servem de interface 

entre o utilizador e os dados que se 

encontram nas tabelas. 

Os formulários constituem muitas 

vezes o meio mais amigável de inserir, 

alterar e consultar os registos de uma 

base de dados. 

Assemelham-se às fichas e aos 

formulários em papel. 

Formulário 



 Características: 

 Pode ser criado com base:  

 numa só tabela; 

 num conjunto de tabelas; 

 consultas previamente definidas; 

 Pode incluir: 

 Campos que constituem as tabelas 

ou consultas; 

 Títulos; 

 Informações; 

 Botões de comando que 

desencadeiam determinadas 

acções; 

 Caixas de Listagem, etc; 

 

Formulário 
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Criar um formulário 

 Formulário 

 Estrutura de Formulário 

 Formulário em branco 

 Assistente de formulários 

 Mais Formulários 
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Formulário 

 O Access cria o formulário e apresenta-o na vista de esquema 
 Na vista de esquema, é possível efectuar alterações ao formulário 

aquando da apresentação de dados.  

 



Formulário 
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 Permite criar um formulário com um único clique do rato 

 Todos os campos da origem de dados subjacente são 
colocados no formulário.  

 

 

 No Painel de Navegação 

 clicar na tabela que contém os dados que pretende ver no 
formulário.  

 No separador Criar, no grupo Formulários 

 clicar em Formulário.  

 

 

 



Assistente de formulário 

8 

Na janela Assistente de formulários deverão ser escolhidas as tabelas 

pretendidas: 

 

Aqui são escolhidos os campos da 

tabela ou consulta de origem que são 

necessários no formulário a ser criado. 

Selecionar os campos  e clique em 

Seguinte. 



Nesta janela são apresentados os esquemas possíveis que o 

formulário pode ter. O mais usual é colunas. 

 



Nesta janela é feita a escolha do estilo do formulário. É possível 

pré-visualizar os estilos através da janela no lado esquerdo da 

écran: 

 



Aqui é feita a escolha do título do formulário. O Access já sugere 

um título por defeito : 

 

Abrir o formulário 

já com dados ou de 

modificar a 

estrutura dos dados.  



É então apresentado o formulário: 

 

Primeiro registo 

Registo anterior 

Nº de registo 

Novo registo 

Último registo 

Próximo registo 



As vistas de um formulário 

 Tal como numa tabela podemos aceder a um formulário usando diversas 

vistas: 

 Vista de estrutura, permite personalizar o formulário, alterando ou 

configurando o design do formulário. 

 Vista de formulário, permite abrir um formulário e manipular os dados. 

 



Personalizar um formulário 

 Conjunto de operações efectuadas em vista de estrutura que 

nos permite alterar o design do nosso formulário. 

 Embelezar o nosso formulário 

 Modificar a estrutura do nosso formulário 

 Alterar o tamanho das áreas do nosso formulário 

 Criar novos objetos 



A estrutura de um formulário 

 Cabeçalho e Rodapé:  

Áreas que se mantêm 

constantes durante a 

navegação pelo formulário. 

Localizam-se na parte 

superior e inferior do 

formulário. 

Para visualizar Cabeçalho e 

rodapé Menu VerCabeçalho 

e Rodapé de formulário 

 Detalhe: 

Área de desenho do 

formulário. 

Detalhe 

Cabeçalho 

Rodapé 



Modificar a estrutura de um formulário 

Modificar o tamanho de um 
formulário 

Com cabeçalho e rodapé 
Mover as barras de controlo do Detalhe 

e Rodapé para dimensionar os espaços 

Sem cabeçalho e rodapé 
Posicionar o rato nas alças situadas nos 

cantos dos campos e arrastá-las para a 
posição desejada: 



Modificar a estrutura de um formulário 

 Selecionar controlos 
 Para selecioná-los clicar com o rato; 

 Para selecionar vários carregar simultaneamente na tecla SHIFT. 

 Apagar um controlo 
 Selecionar o controlo e eliminar; 

 Mover um controlo 
 Selecionar o controlo a mover e posicionar o ponteiro do rato na 

periferia do controlo até aparecer uma mãozinha, arrastando-o de 

seguida 

 



Modificar a estrutura de um formulário 

Modificar as dimensões dos controlos 

Selecionar o controlo para aparecerem as alças de 

dimensionamento e dimensionar 

 

 

Para dimensionar, basta um 

clique na alça e arrastá-la até que 

o campo ou texto assuma o 

tamanho desejado  



Conjunto de ações que se podem efectuar 
sobre os dados a partir de um formulário 
Abrir um formulário 
 Selecionar o formulário pretendido e duplo clique. 

Inserir e modificar dados  
 Usando os comandos da barra de navegação posicionar 

no registo pretendido 

 Inserir, remover ou modificar dados 

 

Operações básicas com formulários – Vista de 
Formulário 



 Criar um registo novo a partir do formulário 
 

 Inserir ficheiro (como por exemplo imagem)  
 Selecionar campo com Objeto OLE 

 Botão direito do rato ou Menu Inserir e Inserir Objeto 
 

 Apagar um registo 
 Selecionar registo 

 Ação de remoção 

Operações básicas com formulários – Vista de 
Formulário 



Controlos 
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Vista de estrutura 
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 Rótulo 
Para legendar um controlo ou escrever descrições, 

comentários ou títulos. 

 Caixa de texto 
Para mostrar o conteúdo de um campo de tabela ou de 

consulta. 

 Grupo de opções 
Para forçar à escolha de uma alternativa entre várias à 

escolha. 

 Botão de opção 
Opção que representa um valor independente. Utilizado 

quando, num grupo de opções, apenas uma pode ser 

selecionada. A opção selecionada representa Sim. 
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 Caixa de verificação 

Caixa independente que pode ser marcada ou 

desmarcada. Utilizada quando, num grupo de opções, 

pode ser escolhida mais do que uma opção. A opção 

selecionada representa Sim. 

 Caixa de combinação 
Permite ao utilizador introduzir um valor diretamente 

no campo ou escolher um a partir de uma lista. 

 Caixa de listagem 
Permite ao utilizador escolher um valor a partir de 

uma lista. Pode ou não estar ligada a um campo. 

 Botão de comando 
Botão que, quando acionado, executa um conjunto de 

instruções. Para abrir ou fechar formulários, imprimir, 

abandonar o formulário, etc. 



 Imagem Contém uma imagem ou gráfico. 

 Subformulário 
Formulário inserido noutro formulário. Os subformulários são 

particularmente eficazes quando se pretende mostrar dados de 

tabelas ou consultas com uma relação um para -muitos. 

 Linha Permite desenhar uma linha num formulário. 

 Rectângulo Permite desenhar um rectângulo num formulário. 
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