
 Escola Secundária Ferreira Dias 
Agualva - Sintra 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 
 

 

Access 2010 
 

A professora: Vanda Pereira  Pág. 1  
 

 

Atividade 7 
 

1) Inicie a Microsoft Access e abra a base de dados Atividade 4. Guarda Como 

Atividade 7.  

 

2) Abra a janela relação da base de dados Atividade 7, através do separador 

Ferramentas da Base de Dados. 

 

3) Mostra as tabelas Alunos, Disciplinas, Turmas e Notas, para que possa 

estabelecer relações entre as mesmas.  

 

4) Crie as relações entre as tabelas, de acordo com a imagem seguinte, tendo em 

conta que todas as relações deverão impor a integridade referencial com 

actualização e eliminação em cascata.  
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5) No Separador “Ferramentas da Base de Dados”, clicar no botão  para abrir a 

janela de relações.  

6) Adicionar as tabelas indicadas. Use a tecla CTRL pressionada e clique sobre 

todas as tabelas  

7) Criar as relações: As relações existem entre cada duas tabelas. 2 Passos: 

a. Colocar o rato sobre o campo “chave primária”, da primeira tabela  

b. Seleccionar com o botão esquerdo de rato e arrastar o rato até ao campo 

com o mesmo nome, na segunda tabela. Largar. Teste com as tabelas 

Alunos e Turma. Surge a janela seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Seleccionar a opção “Impor integridade referencial”. Esta opção impõe que 

os dados que se inserir na segunda tabela têm que existir na primeira (a que 

tem a chave primária), caso contrário o SGBD gera um erro e não aceita. 

2.Seleccionar a opção “Propagar actualização dos campos relacionados”. 

Esta opção implica que, quando actualizarmos os dados na tabela principal (a 

de chave primária), os dados serão actualizados na segunda. 
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3.Seleccionar a opção “Propagar eliminação dos registos relacionados”. Esta 

opção implica que, quando eliminarmos um registo da tabela principal (a de 

chave primária), os registos nas tabelas relacionadas, também serão 

eliminados. 

c. Criar as restantes relações, tal como consta na janela Relações, que se 

encontra na alínea 4 

 

8) Guarde o desenho das relações, clicando no botão guardar. 

 

9) Abra a tabela Notas e insira as notas de cada aluno em cada uma das disciplinas. 

Note que devido à integridade referencial que foi imposta nos campos 

CODALUNO e CODDISCIPLINA, só serão aceites códigos que existam nas 

tabelas Alunos e Disciplinas, respectivamente. 

 

10) Insira um novo registo na tabela Notas cujo campo CODALUNO ou 

CODDISCIPLINA não exista e observa o resultado. Por fim, feche a tabela 

Notas. 

 

11) Abra a tabela Alunos e altere o código de um aluno, através do campo 

CODALUNO num registo à sua escolha. Feche a tabela alunos. 

 

12) Abra a tabela Notas e verifique como todos os registos referentes ao código de 

aluno que foi alterado no ponto anterior foram igualmente alterados de forma 

automática devido à integridade referencial imposta com actualização em 

cascata. 

 

13)  Guarde a Base de dados e envie-a para o email tic.profissionais@gmail.com 

com o nome Atividade 7. 

 

 
FIM 
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