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Atividade 20 

 
1. Abra a base de dados Atividade 19 e guarda-a como Atividade 20. 

2. Organize o painel dos objetos (à esquerda) por: “Tabelas e vistas relacionadas”, para que 

todos os objetos permaneçam junto das suas tabelas. 

3. Manipulação de registos. Vamos adicionar botões aos formulários das tabelas para o 

utilizador possa avançar, recuar, alterar e eliminar registos 

3.1. Alteração do formulário da tabela de clientes. 

3.1.1. Selecione o formulário de Clientes e passe ao modo vista de 

estrutura. 

3.1.2. Observe agora o separador “CONTROLOS” e clique no objeto “botão” 

 

 

3.1.3. Desenhe um botão por baixo do campo “logótipo”, parecido com a fig. 

Seguinte. Para desenhar deve arrastar o botão esquerdo, desde uma posição 

inicial “topo esquerdo” até à posição final, inferior direito. Largando, surge o 

botão, mas também a caixa de diálogo: “Assistente de botões de comando” 

 

 

3.1.4. Observe as várias categorias de ações e as ações dentro de cada uma e tenha 

a noção da quantidade de ações que pode dar a um botão. 
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3.1.5. Na categoria “navegação de registos”, escolha a ação “ir para o registo 

seguinte”. Clique em seguinte. 

3.1.6. Nesta janela pode escolher o aspeto do botão. Imagem ou texto, podendo 

observar um resultado à esquerda da janela. Teste as várias hipóteses e 

escolha uma. Clicar em seguinte. 

3.1.7. Nome do botão. Este é um nome interno para se poder manipular nas 

propriedades e por programação. Não alterar. 

3.1.8. Concluir. Altere o tamanho vertical do botão para que não passe o limite 

inferior do campo da esquerda “telefone”: Veja se ficou parecido com: 

 

 

3.1.9. Repita o procedimento e insira 

3.1.9.1. Um botão para recuar  

3.1.9.2. Um botão para novo registo 

3.1.9.3. Um botão para eliminar registo 

3.1.10. O resultado final deverá ser o seguinte:  

 

3.1.11. Provavelmente os botões não ficaram todos alinhados, nem do mesmo tamanho. 

Vamos alinhar: 

3.1.11.1. Selecione o primeiro botão e observe o painel 

à direita “Folha de propriedades”. Caso não veja 

este painel clique no botão folha de propriedades, 

no separador “Ferramentas”, na vista de estrutura.  

3.1.11.2. Altere as propriedades dos 4 botões: 

3.1.11.2.1. Largura:1cm 

3.1.11.2.2. Altura:0,45cm 
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3.1.11.2.3. Superior: 5,5cm  

3.1.11.3. O resultado deve estar agora assim: 

 

 

3.1.11.4. Passe agora ao modo de vista “Formulário” e teste os seus botões 

 

 

3.2. Repita este procedimento para as restantes tabelas 

4. Formulários de navegação. O formulário de navegação é criado pelo programador, para 

que utilizadores possam usar a base de dados sem aceder diretamente às tabelas. É 

definido para surgir assim que se entra no Access e possui botões para “saltar” para os 

diversos objetos criados: formulários das tabelas, consultas e relatórios, que vamos estudar 

nas próximas aulas. 

 

4.1. No separador “criar”, clique no botão “formulário em branco” 

4.1.1. Guardar com o nome “MENU” e observar o painel de objetos, à esquerda, que este 

formulário não tem qualquer ligação às tabelas da base de dados. 

 

4.2. Passe ao modo de “vista de esquema” e, no separador “controlos”, clique em: 

4.2.1. Botão Logótipo – faça o download do logo tipo da escola para o ambiente de 

trabalho e depois termine esta seleção. Verifique que o logo é colocado em cima à 

esquerda. 

4.2.2. Botão Título – por defeito assume o nome do formulário. Aceite o nome 

4.2.3. Botão Data e Hora – escolha a opção mais extensa. 

4.2.4. Observe que estes objetos (controlos) foram todos inseridos no cabeçalho do seu 

formulário. Clique na zona entre o “título” e a “data” e observe que o cabeçalho 

ficou ativo. 

4.2.5. Observe agora a folha de propriedades à direita. 

4.2.5.1. Selecione o separador “Formato” 

4.2.5.2. Altere a propriedade “Cor de fundo” para cinzento. 
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4.2.6. Selecione o corpo (detalhe) do formulário e altere a cor de fundo para a mesma 

cor. 

4.2.7. Verifique que ficou parecido com a imagem seguinte: 

 

 

 

 

4.3. Passe ao modo de estrutura 

4.3.1. Irá encontrar o formulário com os detalhes (corpo) 

fechado. Para abrir, coloque o rato entre a barra 

“detalhe” e “rodapé do formulário” e arraste para baixo. 

 

 

 

4.3.2. No grupo “controlos”, clique no, já conhecido, “Botão” 

4.3.3. Desenhe-o em “detalhes”, de forma a ocupar quatro quadrículas horizontais, 

deixando uma coluna e uma linha de quadrículas à esquerda e acima. 
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4.3.4. No assistente, escolha “operações” de formulários em ações escolha “Abrir 

formulário”. Seguinte 

4.3.5. A nova janela serve para escolher um dos formulários já criados. Escolha o 

formulário de “Clientes”. Seguinte. 

4.3.6. A nova janela serve para definir o comportamento do formulário a abrir. Escolha 

“Abrir o formulário e mostrar todos os registos”. Seguinte. 

4.3.7. A nova janela serve para definir o aspeto do botão, escolha “Texto” e altere o 

nome para “Formulário Clientes”. Seguinte 

4.3.8. Na nova janela pode definir o nome interno do botão. Aceite a sugestão e conclua. 

4.3.9. Passe ao modo “vista de formulário” e teste o seu botão. 

4.3.10. Volte ao formulário de navegação “MENU” e ao modo de estrutura. Crie mais 

três botões, com acesso aos restantes formulários de tabelas disponíveis. 

 

4.4. Precisa agora de criar um botão para saltar dos formulários das tabelas para o “MENU” 

4.4.1. Selecione cada um dos formulários das tabelas 

4.4.2. Passe ao modo de estrutura 

4.4.3. Crie um botão, alinhado com os restantes de manipulação de registos: 

4.4.4. No assistente, clique na “categoria” e escolha “Abrir formulário” 

4.4.4.1. Escolha o formulário “Menu” 

4.4.4.2. Mantenha o aspeto do botão com a imagem sugerida. 

4.4.4.3. Aceite o nome interno do botão e conclua. 
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4.4.4.4. Desloque-o ligeiramente dos restantes, para dar um aspeto de destaque 

4.4.4.5. Teste e verifique que o formulário “MENU” é chamado. 

4.4.5. Concluiu a sua navegação 

4.5. Falta definir o formulário “MENU”, como principal, de modo a que seja exibido, assim 

que se entra na base de dados e falta embelezar um pouco o nosso “MENU”. 

4.5.1. Embelezar: abra o formulário “MENU” no modo estrutura. 

4.5.1.1. No grupo “controlos”, escolha o controlo “retângulo” e envolva os botões 

assim: 

 

 

4.5.1.2. Veja o resultado no modo vista 

4.5.1.3. Volte ao modo estrutura e escolha o controlo “Rótulo” 

4.5.1.3.1. Clique por cima do retângulo e escreva “Formulários” 

4.5.1.3.2. Verifique se ficou com este aspeto: 

 

 

4.5.1.4. Passe ao modo “vista de formulário” e observe o resultado final. 

 

4.5.2. Definir “MENU” como formulário principal. 

4.5.2.1. Clicar no separador Ficheiro 

4.5.2.2. Clique em “Opções do Office” 

4.5.2.2.1. Escola “Base de dados atual”, no painel da esquerda 
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4.5.2.2.2. Escolha “MENU”, na opção “Mostrar Formulário” 

 

 

 

4.5.2.2.3. Clique em OK e salve as alterações. 

4.5.2.2.4. Irá precisar de sair e voltar a entrar na sua base de dados, que 

agora se chama aplicação, porque tem um sistema de 

navegação. 

4.5.2.2.4.1. Se ainda não o fez, guarde a BD como Atividade 20 

 

4.5.2.2.5. Abra e verifique que tem agora uma aplicação. 

 

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

 FIM 


