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Atividade 19 

 
1. Crie uma base de dados nova, de nome  de Atividade 19 com as seguintes tabelas: 
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1.1. Crie legendas para todos os campos 

1.2. Defina formatações para os campos data e hora, para os campos BI e Nif a 9 números 

(mascaras). 

1.3. Crie as seguintes relações: 

 

 

1.4. Preencha 3 registos em cada uma das tabelas. 

 

2. Formulários são interfaces que servem para preenchermos e consultarmos os dados de 

uma ou mais tabelas sem ter que aceder diretamente à tabela. Isto tem mais sentido, 

sabendo que serão pessoas sem conhecimentos técnicos, aqui adquiridos, que irão mexer 

na base de dados e que, por isso mesmo, caso não existam proteções às tabelas e 

relações, desgraças irão acontecer: 
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2.1. Criar um formulário para cada tabela: 

2.2. A tabela alvo, não pode estar aberta. Feche todas as tabelas. 

2.3. No painel da esquerda, organize-o por tabelas e vistas relacionadas, para que tudo o 

que pertence a uma tabela, fique junto da mesma.  

2.4. Selecione a tabela “Clientes 

2.5. No separador “Criar”, no Grupo “Formulários”, clique no botão “Formulário. É criado o 

formulário seguinte: 

 

 

 

2.6. Este é o contador e menu da tabela Clientes. Esta Janela é a ligação à tabela 

“eventos”, com a particularidade de ter apenas os eventos deste cliente. 

2.7. Há 3 vistas para os formulários e está neste momento na vista de esquema. 

 

2.7.1. Na vista de esquema pode alterar a posição dos 

campos do formulário, alterar os nomes dos 

campos e os seus tamanhos. Experimente, mas 

não apague nenhum campo. 
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2.7.2. Na vista de estrutura, pode alterar tudo. Trataremos dela mais tarde. Cuidado, 

não altere nada. 

2.7.3. A vista de formulário é a que nos interessa agora, pois serve apenas para ver o 

resultado final: Manipular os dados. Apenas se tem acesso aos dados dos 

campos. Serve para inserir e alterar dados na tabela. Será a que os utilizadores 

irão usar. 

 

2.8. Comece por navegar na tabela de clientes usando o menu da tabela. 

2.8.1.  

2.8.2. Observe que está no registo 1 de um total de 4. Ou 3, conforme tenha preenchido 

a tabela. 

2.8.3. Clique em  para avançar para o 2º registo, para o 3º e para o 4º. 

2.8.4. Volte ao primeiro registo, clicando em . 

2.8.5. Crie um novo registo, clicando em  

2.9. Volte para o registo 1 e observe a janela inferior. Trata-se da tabela “eventos”, que aqui 

aparece devido à relação criada entre as tabelas, através do campo “codEvento”. 

2.9.1. Crie 3 registos para o cliente 1 

2.9.2. Crie 2 registos para o cliente 2 

2.9.3. Crie 1 registos para o cliente 3 

2.10. Navegue agora entre os vários clientes e perceba que a sub janela “Eventos”, 

apenas mostra os registos da tabela de eventos, para o cliente selecionado. Não é 

portanto um acesso direto a todos os registos dessa tabela. 
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2.11. Crie um formulário para as restantes 3 tabelas e preencha-os da mesma forma. 

2.12. Observe, por fim, que o painel de navegação à esquerda, organiza os objetos 

relacionados, ou seja, todos os formulários e, no futuro, outros objetos 

relacionados com uma tabela, permanecem junto dela. 

 

3 - Enviar a base de dados pelo email tic.profissionais@gmail.com 

 FIM 


