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Resumo do Módulo 2 – Access 

 

1 - Criar uma Base de Dados 

Abre o Access, e aparece a janela de Introdução ao Access 

 

Clica no botão Base de Dados Vazia, e irá aparecer no lado direito da janela a seguinte 

informação 

 

 

Dá um nome à Base de Dados, clica na pasta  e escolhe o local onde irás guardar a 

base de dados (computador, tua área). Após a escolha do local clica no botão Criar 
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2 - Criar Tabelas 

Aparece a seguinte janela, que é a base de dados que criamos. Aparece por defeito uma  

tabela, Tabela 1, na Vista Folha de Dados (local onde se inserem os registos de uma tabela). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para criar uma tabela vamos à vista de estrutura, clicar  . Aparece uma caixa de 

informação para darmos nome à tabela e guardarmos a tabela. 

 

 

 

Após clicarmos em no botão OK, estamos na Vista de Estrutura, onde iremos colocar os 

campos da tabela ( são os títulos de uma tabela), tipos de dados e as opções das propriedades 

dos campos.  
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Elimina a linha com o nome do campo ID, e começa a colocar os campos para criares uma 

tabela. 

Nota  Importante: 

No Tipo de dados Numeração Automática, os dados vão aparecer em valor numérico e é o 

computador que insere automaticamente (ex: 1,2,3…N), na vista folha de dados aparece da 

seguinte maneira: 

 

 

Por isso, se quiseres introduzir os valores não podes escolher este tipo de dado, as sim 

numérico. 

 

Nota Importante: 

Para mudar o nome à tabela, esta terá de estar fechada no separador do lado direito e só 

depois, no lado esquerdo clicar com o botão direito do rato e escolher a opção Mudar o 

Nome. 

Para abrir novamente a tabela, clica duas vezes com o rato no lado esquerdo, mas a tabela vai 

abrir na vista folha de dados (onde se inserem os registos), para ir para a estrutura clica na 

Vista de Estrutura. 

 

Cod_aluno Nome_Aluno Morada_Aluno Código Postal BI Contribuinte 

1 Maria  Rua V 1500-022 12587458 54875261 

2 Manuel Rua A 2505-123 165894 25183635 

3 Ana Rua B 4521-000 2578452 15478539 

 

Os registos são inseridos na Tabela na Vista Folha de Dados. 

Para criar novas tabelas basta ir ao separador Criar e escolher o botão Tabela. 

 

3 – Inserir Chave Primária num campo 

Todas as tabelas têm  que  ter sempre uma chave primária que permite identificar um e 

apenas um registo, isto é, este campo não poderá ter valores duplicados. É através do campo 

chave primária que se fazem os relacionamentos entre as tabelas de uma base de dados.  

Titulo da tabela  

Campos 

Registos da Tabela 
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Os campos que se designam normalmente como campo chave são aquele que representa a 

identidade única da tabela, representado por um campo Código ou numero. (Ex: código alunos 

ou numero aluno.) 

 

Depois de inseridos os campos na tabela escolhemos o campo chave e inserimos a respectiva 

chave da seguinte maneira: seleccionamos o campo e clicamos com o botão direito do rato e 

escolhemos a opção Chave Primária    ou então ir ao separador Estrutura e 

escolher o botão  

 

Nota importante: 

A escolha da chave primária é sempre feita na vista de Estrutura e todas as tabelas têm de ter 

uma chave. Nas propriedades do campo chave (parte inferior da página), na opção indexado 

tem de estar activa a opção Sim (Duplicação não Autorizada), para não poder inserir dados 

com o mesmo nome ou valor. 

Existem algumas tabelas que têm duas ou mais chaves e estas designam-se de Chave externas 

ou estrangeira. Utilizam-se duas chaves numa única tabela quando existem campos que 

podem ser considerados como campos únicos (não haver  dados repetidos). 

 

4 – Relacionamento entre tabelas 

Para uma base de dados funcionar correctamente é necessário que todas as tabelas estejam 

relacionadas. Assim, para fazer o relacionamento entre as tabelas, basta ir ao separador 

Ferramentas da Base de Dados e escolher o botão Relações. 

Aparece esta caixa de informação Mostrar tabela, e no separador Tabelas seleccionamos as 

tabelas e clicamos no botão Adicionar. 
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Aparecem as tabelas e os respectivos campos, onde em algumas versões do Access a chave 

primária aparece a negrito ou então com uma chave amarela no lado esquerdo do campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relacionamento entre as tabelas é feita sempre a partir das chaves primárias das tabelas, 

isto é, seleccionamos o campo chave da tabela (a tabela que tem só uma chave) e com o botão 

esquerdo do rato arrastamos até ao campo com o mesmo nome de outra tabela, só largamos 

o dedo do rato quando estivermos sobre o campo com o mesmo nome. 
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Aparece uma caixa informativa com o nome de Editar relações, e seleccionamos as duas 

primeiras caixas de verificação: Impor Integridade referencial e Propagar actualização dos 

campos relacionados. 

O tipo de relação terá de ficar sempre de Um-para-Todos, em que no esquema ficará 1 ---- 

∞. 

 

Nota Importante: 

O relacionamento tem de ser feito através de um campo chave primária de uma tabela para 

outro campo que seja chave secundária (ter duas ou mais chaves) de outra tabela, ou então, 

de um campo chave primária de uma tabela para um campo não chave de outra tabela. 

NUNCA fazer o relacionamento entre tabelas de um campo que tenha chave secundária ou 

não chave para um campo chave primária. 

O nome dos campos têm de ser iguais, tais como os tipos de dados e as propriedades do 

campo também têm de ser iguais, excepto na opção indexado. No campo chave primária o 

indexado tem de ser Sim (duplicação não autorizada), no campo chave secundário ou não 

chave terá de ser Sim (duplicação autorizada). 
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Nota Importante: 

Para apagar uma tabela no relacionamento, temos de retirar a relação 1--∞, para isso basta 

seleccionar a linha e clicar no botão Delete, seleccionar a tabela e clicar novamente no botão 

Delete. Para inserir novamente a tabela apagada basta ir ao separador  Estrutura e escolher o 

botão Mostrar Tabela  e adicionar a tabela pretendida, se aparecerem mais tabelas do  

que aquelas que foram criadas na base de dados, significa que foi inserida duas vezes a mesma 

tabela e esta aparece com o nome da tabela seguida de um número (tabela1_1). 

 

 

 

 

 

Informações de Erro 

 

1 – No relacionamento de tabelas  

 

A) Esta informação significa que existe a Tabela1 aberta , é necessário fechar o separador da 

tabela 1 e depois criar o relacionamento. 

 

 

 

 

B) Esta informação significa que o tipo de dados dos campos relacionados não estão da mesma 

maneira. Ex: número com número; texto com texto, etc.  Abrir as tabelas na vista de estrutura 

e verificar se os tipos de dados e as propriedades estão iguais excepto o campo do indexado, 

pois a chave primária tem de ter Sim(duplicação não autorizada) e o campo não chave ou 

chave secundária ter Sim(duplicação autorizada). 
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2 – Inserção de dados nas tabelas na vista folha de dados  

A) Esta informação significa que na outra tabela que está relacionada com a Tabela1 não 

existe nenhum registo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Ao inserir dados no campo chave primária que sejam iguais aparece esta informação, pois 

este campo não permite inserir dados duplicados. ex: existe um numero 1 num registo e 

quando se vai inserir um dado com o mesmo numero 1 aparece esta informação. 

 


