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Ficha de trabalho nº4 

Curso: Profissional análises Laboratoriais -PAL1               Tecnologias da Informação e Comunicação 

Modulo 2. Gestão de Base de Dados                   Data: _______/ Janeiro de 2010 

 

Sumário: Criação de formulários 

 
Objectivos: Saber criar formulários (Modo assistente/estrutura), formulários com base em várias tabelas. 
Utilizar caixas de combinação num formulário e criar campos calculados. 

O que são Formulários e para que servem? 
 
Os Formulários constituem uma forma de mostrar os dados de uma tabela ou consulta com uma melhor 

apresentação. 

 

Também permitem, para além da apresentação e alteração dos dados, efectuar pesquisas de informação e 

verdadeiras consultas, com introdução de critérios de selecção ou filtragem. 

 

Podemos criar formulários com base numa só tabela, num conjunto de tabelas ou a partir de consultas 

previamente definidas. 

 

Podemos incluir não apenas os campos que constituem as tabelas ou consultas, como também títulos, 

informações, botões de comando que desencadeiam determinadas acções, etc. 

 

Quando estamos a trabalhar com várias tabelas relacionadas, é possível incluir subformulários dentro de um 

formulário principal. Deste modo, a apresentação dos dados ganha não só em termos gráficos, como também em 

termos de legibilidade e compreensão. 

Exercício 1 

 

Criar formulários em modo assistente  

 

1. Abra a base de dados que criou nas aulas anteriores (Tomás Cabreira). 

2. Crie um formulário, utilizando o assistente, que inclua todos os campos da tabela 

“Notas”. Utilize o esquema “colunas” e o estilo “Escritório” Atribui-lhe o nome 

“Notas”. 
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Exercício 2 

Criar formulários em modo estrutura e inserir um campo como caixa de combinação 

 

1. Crie um formulário, em modo estrutura, e inclua todos campos da tabela “Notas”. Guarde o formulário 

com o nome “Notas Finais”. 

 

a) Inclua  (Use o botão do lado Esq. do rato).  

b) No cabeçalho Insira um rótulo com o texto “Formulário das Notas Finais”, com o tipo de 

letra comics sans de cor vermelho e tamanho 16 e um fundo cinza. 

c) No rodapé inclua a data e hora alinhados à direita, com o tipo de letra comics sans de cor verde , 

tamanho 12 e um fundo cinza. 

d) Para que apareça os nomes das disciplinas e não só o seu número, insira um controlo do tipo “Caixa de 

Combinação”.  

 Passo1 carregue no botão                                                        e  

  

Passo2 desenhe a caixa no seu formulário    

Passo3 Realize os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusão ao introduzir esta caixa de combinação no formulário NOTAS FINAIS os 

campos da tabela NOTAS não sofram quaisquer alterações. Apenas facilita o 

preenchimento dos dados. Vá à tabela notas e verifique que os dados introduzidos 

inicialmente mantêm-se. 

2. Crie uma caixa de combinação para que o número do aluno fique associado ao campo nome do aluno.  

a) Repita os passos anteriores. 
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3. Formate o fundo da área dos detalhes 

do formulário de cor rosa claro. 

 

4. Faça as alterações necessárias para 

que o seu formulário tenha um aspecto 

semelhante ao apresentado (altere os 

nomes dos rótulos mas nunca o nome 

das caixas de texto, porque estas 

perdem a ligação à tabela com os dados 

inseridos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 3 

 

Criar um formulário com campos calculados 

 

1. Pretende-se que no Formulário Notas Finais o campo Nota Final seja preenchido automaticamente, 

isto é, sem ser necessário o utilizador preencher com um valor, para isso iremos colocar uma formula na 

caixa de texto desse campo. 

a) Abra o formulário Notas Finais em modo estrutura  

b) Posicione-se no campo Notas Finais 

c) Aceda às propriedades do respectivo campo como 

mostra a figura ao lado (caixa que se encontra no 

canto superior direito do Access) 

d) No separador dados e na linha Fonte do controlo 

e) Insira a Formula  que calcula a média 

entre os 3 testes  

= ( [ TESTE1 ] + [ TESTE2]+[TESTE3])/3 

f) Abra o formulário Notas Finais em modo 

Formulário verifique o que aconteceu? 
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Exercício 4 

 

Criar um formulário a partir de várias tabelas 

 

1. Pretende-se criar um formulário com o nome Ficha de Alunos/Notas em que contenha os dados dos 

alunos e respectivas notas. 

a) O campo de ligação entre estes dois formulários será o COD_ALUNO. 

b) Para incluir várias tabelas num formulário realize os seguintes procedimentos. 

c) Peça para criar Novo Formulário, em modo assistente. 

d) Seleccione, primeiramente a tabela no item Tabelas/Consultas e seguidamente os campos 

correspondentes que necessita de incluir no novo formulário. 

Na 1º tabela ALUNOS seleccione todos os campos, de seguida seleccione a 2º tabela 

DISCIPLINAS seleccione o nome da disciplina e na 3º tabela NOTAS, seleccione apenas Período, 

teste1, teste2, teste3 e nota final.  

 

 

 

 

 

 

e) No quadro seguinte escolha a estrutura do formulário, isto é a tabela que ficará no formulário 

principal e as que irão para o subformulário. 

 

 

 

 

Exercício 5 

Criar um formulário em vista de estrutura a seu gosto 

 

1. Crie um formulário através da vista de estrutura com todos os dados da tabela ALUNOS e atribua o 

nome Alunos. 

a) Inclua um cabeçalho (Ficha de Aluno) e insira o logotipo da nossa escola, no rodapé introduza a 

(data e hora).  

b) Formate o cabeçalho, rodapé e detalhes do formulário com cores diferentes. 

c) Altere o tipo, tamanho e cor da letra a seu gosto 

d) Na área dos detalhes do formulário altera a cor de fundo dos rótulos, e das caixas de texto. 

e) Faça as alterações a seu gosto para que fique com um bom aspecto. 


