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PRÓLOGO 

A importância crescente dos sistemas de informação (SI) no exercício de todas as funções 
de gestão traz para o primeiro plano dos ambientes empresariais a conceção de bases de 
dados, que compondo aqueles SI, facilitem a resposta eficiente e eficaz aos pedidos for-
mulados pelos diversos níveis de gestão. 

Gestores e informáticos têm vindo a colaborar cada vez mais no desenvolvimento de SI 
que não só cumpram os requisitos funcionais, como também os requisitos não funcionais 
que emergem do SI como um todo. Desta colaboração têm resultado, além do desenvol-
vimento de SI específicos para cada função de gestão, e a sua integração e interoperabili-
dade com outros SI, o aperfeiçoamento de sistemas de gestão de bases de dados (SGBD), 
nomeadamente, o Access 2016 da Microsoft. 

O Access 2016 é um dos mais populares SGBD relacionais (SGBDR), o sétimo de uma 
lista encabeçada pelo Oracle Database (https://db-engines.com/en/ranking). Não é, toda-
via, o mais poderoso na diversidade de funcionalidades, nem na velocidade da sua execu-
ção ou noutros indicadores de desempenho. Porém, beneficia de três propriedades impor-
tantes – utilização amigável, facilidade de aprendizagem e disponibilidade generalizada – 
que o tornam um instrumento de facilitação do diálogo entre gestores e informáticos. 
Neste sentido, o Access 2016 é recomendado para gestores e informáticos na elaboração 
de protótipos que clarifiquem os requisitos a cumprir pelas bases de dados desejadas, sem 
a perda de compreensão gerada pela complexidade técnica. Mais tarde, estes protótipos 
poderão ser implementados pelos informáticos em SGBD mais poderosos, mas também 
de utilização complexa que exige o domínio de várias disciplinas de Informática, nomea-
damente Programação. 

A publicação de Access para Gestão – 71 Exercícios visa a construção de uma infraestru-
tura de conhecimento das funcionalidades do Access 2016 que facilite a exploração da 
sua aplicação à área da Gestão. Por outro lado, esta infraestrutura de funcionalidades, que 
ora propomos, contribuirá, certamente, para sustentar a aprendizagem e a posterior utili-
zação de mais funcionalidades do Access, quer a nível académico, quer a nível profissio-
nal. 

Access para Gestão – 71 Exercícios é constituído por dois capítulos: “1. Operações 
com Uma Tabela” e “2. Operações com Várias Tabelas”. O primeiro capítulo resolve 
37exercícios e o segundo 34 exercícios de bases de dados relacionais para Gestão 
(Figura 1). 
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Figura 1. Estrutura do livro 

Os 37 exercícios do Capítulo 1 ilustram a aplicação e a utilização das funcionalidades do 
Access 2016, simplificando os dados para fazer sobressair os objetivos, as regras e os 
procedimentos deste SGBDR. 

Os 34 exercícios do Capítulo 2 demonstram a aplicação das funcionalidades do Access 
2016 a bases de dados com várias tabelas e vários relacionamentos, isto é, bases de dados 
cujas conceção e manipulação se assemelham às que subjazem aos SI de Gestão.  

A resolução destes 71 exercícios observa metodologias de programação estruturada, 
nomeadamente, a aproximação descendente (top-down), e privilegia a decomposição do 
problema em diversas partes, cuja resolução é gradualmente explicada e integrada no 
todo. 

A vocação académica desta publicação não restringe o seu uso no universo profissional, 
uma vez que trata questões que fazem parte do quotidiano da Economia e da Gestão.  

Creio, e a minha experiência como professora confirma-o, que este livro poderá constituir 
um instrumento precioso para a motivação dos formandos e a aceleração do processo de 
aprendizagem.  

 

Porto, junho de 2018 

 

Adelaide Carvalho 
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1. OPERAÇÕES COM 
UMA TABELA 

Neste capítulo, apresentamos as funcionalidades básicas do Access 2016, aplicando-as a 
dados simplificados com o propósito de evidenciar os objetivos, as regras e os procedi-
mentos de utilização deste SGBDR. A familiarização com estas funcionalidades é essen-
cial para a apreensão da linguagem procedimental de manipulação de dados, que nos 
permitirá, posteriormente, operar bases de dados com várias tabelas e vários relaciona-
mentos entre estas. 

Os 37 exercícios, que ora resolvemos, ilustram grandes grupos de funcionalidades dos 
SGBDR: 

• Ficheiros, tabelas, registos e campos; 

• Estrutura das tabelas;  

• Chave primária e integridade de entidade; 

• Restrições de domínio dos campos; 

• Operações com registos – ordenação, pesquisa, seleção e projeção; 

• Critérios de consulta de registos com funções embutidas, operações lógicas, opera-
ções aritméticas e parâmetros;  

• Formulários e relatórios para entrada e saída de dados; 

• Interoperabilidade com o Microsoft Excel 2016 – exportação e importação de 
dados. 

? Exercício 1.1: Criação do primeiro ficheiro 

Crie o ficheiro BD1_01.accdb. 
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Resolução do problema 

1. Execute o Access 2016 
2. Selecione Base de dados em branco 

 

3. Prima Procurar uma localização para colocar a base de dados 
4. Selecione uma pasta, por exemplo, ExerciciosAccess2016 
5. Digite BD1_01.accdb em Nome do Ficheiro 
6. Premir Criar 

Resultado esperado 
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? Exercício 1.2: Criação de uma tabela de clientes 

Crie a tabela Clientes. 

Resolução do problema 

1. Selecione Criar – Tabelas – Tabela 
2. Clique com o botão direito do rato sobre Tabela1 
3. Selecione Guardar 
4. Digite Clientes 

Resultado esperado 

 

? Exercício 1.3: Estrutura da tabela de clientes 

Defina a seguinte estrutura para a tabela Clientes: 
Nome do campo Tipo de dados Significado 
NCli Número Inteiro Código do cliente 
NomeCli Texto Breve Nome do cliente 
LocalCli Texto Breve Localidade da morada do cliente 
SaldoCli Moeda Saldo da conta de cliente 
DataCli Data/Hora Data de abertura da conta do cliente 
PresCli Sim/Não Cliente prestígio ou não 
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Resolução do problema 

1. Clique com o botão direito do rato sobre Clientes no painel de navegação 
2. Selecione a Vista de Estrutura 
3. Digite, linha a linha, cada campo, tipo e significado 

 

4. Clique com o botão direito do rato sobre Clientes 
5. Selecione Guardar 

Resultado esperado 

 

? Exercício 1.4: Validação de dados de clientes 

Defina os seguintes valores admissíveis para os campos da tabela Clientes: 
Nome do campo Tipo de dados Presença Valores admissíveis 
NCli Número Inteiro Obrigatória Entre 1 e 999 
NomeCli Texto Breve Obrigatória 20 carateres de comprimento 
LocalCli Texto Breve Opcional 15 carateres de comprimento 
SaldoCli Moeda  Opcional Inferior a 9999,99 Euros 
DataCli Data/Hora Opcional Após 01/01/2000 
PresCli Sim/Não Obrigatória Sim ou Não 
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2. OPERAÇÕES COM 
VÁRIAS TABELAS 

Neste capítulo apresentamos as funcionalidades principais do Access 2016, aplicando-as 
a bases de dados compostas por várias tabelas e relacionamentos. Os relacionamentos 
entre tabelas sobressaem por imporem requisitos de integridade referencial que se refle-
tem não só na conceção e na estruturação das tabelas, como também na digitação de 
dados e na execução das funcionalidades estudadas no Capítulo 1. 

Os primeiros 28 dos próximos 34 exercícios versam a aplicação das funcionalidades do 
Access 2016 a tabelas com relacionamentos diversos, classificando-as nos seguintes 
grandes grupos:  

• Valores admissíveis de campos constituídos em tabelas; 

• Tipos de relacionamentos; 

• Multiplicidade de relacionamentos; 

• Junções de tabelas; 

• Consultas com funções embutidas, parâmetros, cálculos e valores agregados; 

• Formulários; 

• Relatórios. 

Os seis exercícios finais implementam, metodicamente, as três formas normais da técnica 
de normalização de estruturas de dados (E. F. Codd, 1923-2003), convertendo-as em con-
juntos de tabelas que minoram a redundância de dados e resolvem anomalias de inserção, 
atualização e supressão de registos. 

? Exercício 2.1: Tamanhos de camisolas definidos          
em tabela 

A tabela Tamanhos guarda o conjunto de valores admissíveis do campo Tamanho da 
tabela CamisolasGli. Conhecendo o conjunto de valores admissíveis {XXL, XL, L, M, S, 
XS}, defina o campo Tamanho da tabela CamisolasGli. 
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Resolução do problema 

1. Crie a tabela Tamanhos com a seguinte estrutura: 

Chave primária Campo Tipo de dados Tamanho do 
campo 

Máscara de 
entrada 

Sim ID Numeração 
automática 

Número inteiro 
longo --- 

--- Tam Texto Breve 3 <L?? 

2. Introduza os valores admissíveis {XXL, XL, L, M, S, XS} 
3. Crie a tabela CamisolasGli com os campos Cod, Desc e Tam  

Chave primária Campo Tipo de dados Tamanho do 
campo 

Sim Cod Número Número inteiro  

--- Desc Texto Breve 10 

--- Tam Assistente de 
Pesquisas --- 

4. Responda às questões do Assistente de Pesquisas 
4.1. Ative Pretendo que campo de pesquisa obtenha os valores a partir de outra 

tabela ou consulta 

 

4.2. Selecione a tabela Tamanhos em Qual a tabela ou consulta que deve fornecer 
os valores para o campo de pesquisa? 

4.3. Selecione ID e Tam para Campos Selecionados 
4.4. Prima Seguinte 
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4.5. Selecione em Que sequência de ordenação pretende para os itens da caixa de 
listagem? 
4.5.1. ID 
4.5.2. Ascendente 

4.6. Prima Seguinte 
4.7. Ative Ocultar a coluna chave (recomendado) 
4.8. Digite Tam em Que etiqueta quer para campo de pesquisa? 
4.9. Prima Concluir 

5. Guarde a tabela CamisolasGli 
6. Digite os registos das camisolas 

Resultado esperado 

 

? Exercício 2.2: Relacionamento binário 1:1 entre        
funcionário e contacto de emergência 

Considere as tabelas Funcionário e ContactoEmergência: 
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