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Atividade 18 

 
1 - Crie uma base de dados, e dê-lhe o nome de Atividade 18. Crie uma tabela com o nome de 
clientes e introduza os seguintes campos: 

 
2 - Introduza os tipos de dados e as suas caraterísticas. 
 
Existem 3 opções para criar um formulário: 
 

1 – Formulário em Branco 

2 – Estrutura do Formulário 

3 – Mais Formulários (assistente e dialogo modal)  

 

 
 

Assim para criar um formulário vamos ao separador Criar grupo Formulários e clicamos 
nos botões 

 
3 – Vamos criar um formulário usando o assistente, para tal clica no seguinte botão 

 
 
4 – Na lista Tabelas/Consultas selecionar Clientes, conforme se encontra na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

Codcliente 

Nomedaempresa 

Morada 

Localidade 

Telefone 
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5 - Clica no botão >> para adicionar todos os campos.  

 

6 - Clica no botão Avançar, para seguir para a próxima etapa do assistente. 

  

7 - Nesta etapa devemos selecionar um dos "layout" predefinidos. Um layout define uma série 

de formatações para os aspetos visuais do formulário.  

O layout também define a maneira como os campos e registos serão exibidos. No nosso 

exemplo vamos selecionar a opção Colunas, e clica no botão Avançar, para seguir para a 

próxima etapa do assistente.  

 

8 - Nesta etapa temos uma série de estilos predefinidos. Um estilo define configurações de cores 

e outros formatos gráficos para o formulário. Ao clicarmos num estilo, o Access exibe uma pré-

visualização das configurações associadas com o estilo. Seleciona o estilo "Urbano" e clica no 

botão Avançar, para seguir para a próxima etapa do assistente.  

 

9 - Na caixa de diálogo final do assistente definimos o título para o Formulário. Digita o seguinte 

título: Clientes.  
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Nesta caixa de diálogo, também podemos escolher se queremos abrir o formulário no modo 

Formulário e já visualizar os resultados obtidos - opção "Abrir o formulário para visualizar ou 

inserir informações"; ou se queremos que o formulário seja aberto no modo estrutura, para que 

possamos alterar o formulário - opção "Modificar a estrutura do formulário".  

 

10 – Verifica se a opção " Abrir o formulário para visualizar ou inserir informações" está 

selecionada, conforme indicado na figura a seguir e dá clique no botão Concluir.  

 

 

 

 
 

 
 
Para ir para o modo Vista de Estrutura seleciona o seguinte comando: 
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O modo estrutura do formulário é composto por cinco partes distintas:  

 

1 - Cabeçalho do Formulário: É exibido no início da primeira página do formulário.  

2 - Cabeçalho da página: É exibido no início de cada página, caso o formulário tenha 

várias páginas.  

3 - Rodapé do Formulário: É exibido no final da última página.  

4 - Rodapé da Página: É exibido no final de cada página, caso o formulário tenha várias 

páginas.  

5 - Detalhe: Esta é a parte principal (também conhecida como Corpo do Formulário) do 

formulário. É onde são exibidos os controlos associados com os campos de uma tabela 

ou de uma consulta. É a única parte obrigatória do formulário, ou seja, não existe 

formulário sem a seção Detalhe. 

 

Para exibir o Cabeçalho/rodapé da página e o Cabeçalho/rodapé do formulário, utilizamos o 

seguinte comando: 

 

 

Estes botões encontram-se no separador Dispor Grupo Mostrar/Ocultar. 
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Existem várias opções para tratar o formulário, investiga as várias opções que existem. 
 
11 – Altera a cor de fundo do formulário, cor dos textos à tua escolha 
 
12 – Acrescenta no cabeçalho do formulário Clientes – Empresa ABC Lda. 
 
13 – Guarda as alterações e vai à vista de formulário ver as alterações. 
 

 

 

Controlos básicos da Caixa de Ferramentas 
Para Saber - IMPORTANTE 

 

Os principais controlos que podem ser utilizados nos Formulários da Microsoft Access estão 

disponíveis na Caixa de ferramentas (grupo Controlos do separador Estrutura), no modo 

Estrutura do formulário. 

 

1 - Selecionar Objetos   

 

É com botão que se move, dimensiona e seleciona os controles.  
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2 – Rótulo  

 

Utilizam-se os rótulos para exibir textos descritivos, tais como títulos, legendas ou instruções 

breves. Os rótulos não exibem valores de campos ou expressões e não são alterados há medida 

que se move de registo para registo.    

Quando se cria uma caixa de texto, por exemplo, ela possui um rótulo anexado que exibe uma 

legenda para aquela caixa de texto. Esse rótulo aparece como um título de coluna no modo 

Folha de Dados de um formulário.    

Para criar um rótulo basta clicar sobre o botão  que se encontra na caixa de ferramentas 

 

 

3 - Caixa de Texto   

  

Utiliza-se caixas de texto num formulário ou relatório para exibir dados de uma tabela ou de uma 

consulta. Esse tipo de caixa de texto é chamada caixa de texto conectada porque está ligada aos 

dados de um campo. As caixas de texto podem também ser não conectadas. 

 

Por exemplo: 

 

Criar uma caixa de texto não conectada para exibir os resultados de um cálculo ou para aceitar 

entrada de um utilizador. Os dados numa caixa de texto não conectada não são armazenados 

nos campos de uma tabela, e os valores são rejeitados quando o formulário é fechado.    

 

Para criar uma caixa de texto não conectada faz-se o seguinte:   

 

1. Abrir um formulário no modo Estrutura.  

2. Clicar na ferramenta Caixa de Texto na caixa de ferramentas.  

3. Clicar em qualquer lugar do formulário ou do relatório para criar uma caixa de texto de 

tamanho padrão. 
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4 - Botão de Comando   

  

Utiliza-se um botão de comando num formulário para iniciar uma ação ou um conjunto de ações.  

Por exemplo, criar um botão de comando que abrir-se outro formulário ou um botão de comando 

para ir para o próximo registo. 

    

Observação: Existem mais de 30 tipos diferentes de botões de comando com o Assistente de 

Botão de Comando. Pode-se exibir um texto num botão de comando definindo a sua propriedade 

Legenda ou exibir uma figura definindo a sua propriedade Figura.    

 

 - este botão activa o assistente do botão de comando 

 
 
 
14 – No formulário Clientes cria os seguintes botões:  4 controlos do tipo botão de Comando, 

em que devem executar as seguintes funções: Dá o nome aos botões igual à coluna Botão. 

 

Botão  Função ao clicar no botão  Acção a seleccionar no assistente  

Próximo  Vai para o próximo registo  Navegação de registos> Ir para o registo 
seguinte 

Anterior  Volta para o registo anterior  Navegação de registos>Ir para o registo 
anterior 

Novo  Abre um registo em branco, para que 
possamos inserir um novo cliente.  

Operação de registos -> Adicionar novo 
registo  

Sair  Fecha o formulário Clientes e volta para 
a Microsoft Access.  

Operação de formulários>Fechar formulário  

 
15 - Após criar os quatro botões solicitados, utilize os conhecimentos apresentados para alinhar 

e dimensionar corretamente os botões. Vai à vista formulário e testa os botões, mas para estes 

funcionarem deverão estar inseridos alguns registos 

16 - Enviar a base de dados para o email tic.profissionais@gmail.com 

 FIM 


