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Introdução

O Microsoft Access – MS ACCESS
Surgiu na década de 90 em 1992

Access Excel

Planilha Eletrônica

Cálculos complexos, explorar 
possíveis resultados e produzir 
gráficos.

Não possuí relacionamentos de 
tabelas

Não permite múltiplos acessos

Limitado a 65.536 linhas .xls (2003)
Limitado a 1.048.576 .xlsx (2007)

Sistema Gerenciador de Banco de Dados
Possuí relacionamento de tabelas

Possibilita desenvolver aplicações 
completas de forma intuitiva e rápida

É possível garantir a integridade dos 
dados

Permite múltiplos acessos

Limitado a 2GB de dados por banco
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Versões do MS - ACCESS

1992 1993 1994

1995

1997 2000 2001 2003

2007

2010 2013

2016

2019 2021

Access 1.0 para Windows

1.0 1.1 2.0

Interface gráfica inovadora, foi adicionado ao pacote Office e introdução ao Visual Basic for Application

7.0 ou 95

8.0 9.0 10.0 11.0

12.0

14.0 15.0

16.0

16.0?? 16.0??

Subscription do Office pacote mais recente online2011
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Configurações iniciais

Central de confiabilidade

Menu Arquivo  Opções  Central de Confiabilidade  Configurações de Central de  Confiabilidade

Na central de confiabilidade temos diversos controles que permitem a execução de Macros ou de controles ActiveX.
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Conceitos básicos

Access

Tabelas

Formulários

(SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados)

Data Base Management System (DBMS)

Relatórios

Conjunto de linhas e colunas armazenada em um banco de dados

Consultas Recurso do Access que permite obter os dados e relacionar as tabelas para obter 
informação, podemos utilizar a interface gráfica ou linguagem SQL.

Objeto que permite interagir com o banco de forma intuitiva. Podemos inserir, editar, 
visualizar ou  excluir os dados.

Resultado das consultas com os dados organizados de tal modo que facilite a 
interpretação com diversos níveis de agregação, podendo ser simples, complexos, 
agrupados ou resumidos. Geralmente pronto para exibição ou impressão.

RAD – Rapid Application
Developement

Desenvolvimento rápido 
de aplicações

Módulos Estrutura em VBA (Visual Basic for Application) que server para armazenar o código
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Tabela

Tabelas: no Access funcionam de forma totalmente distintas do Excel, 
para inserirmos um dado em uma tabela, primeiro precisamos realizar 
a modelagem de dados. (Prevê cada dado que será armazenado e 
tipifica-los)

Tabela: é um conjunto de linhas e colunas;
Linha:  (registro ou tupla);
Coluna: (atributo).
E esse conjunto de dados representa um “assunto”.
Exemplo: Tabela_Empregado – armazenará dados dos empregados
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Tipos de dados Ms Access

Microsoft Docs: uma fonte oficial de pesquisa e base de 
conhecimento da Microsoft.

Tipos de dados para bancos de dados da área de trabalho do Access (microsoft.com)
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Propriedades

Retorna um Integer especificando o modo atual de Editor de Método 
de Entrada (IME) do Microsoft Windows; disponível apenas em 
versões do Leste Asiático.

Na guia Geral temos as propriedades

Função IMEStatus (microsoft.com)

Introdução a tipos de dados e propriedades de campo (microsoft.com)
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Valor padrão

Permite utilizar um valor inicial para o preenchimento daquele campo.

Na guia Geral temos as propriedades

Introdução a tipos de dados e propriedades de campo (microsoft.com)

Exemplo: o preenchimento da região administrativa, podemos atribuir 
como padrão a região administrativa que mais receba demandas de 
cadastro .
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Tamanho do campo
Principais tipos

Introdução a tipos de dados e propriedades de campo (microsoft.com)

Dica use o inteiro longo para a criação de chaves
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Nulidade

NULL = ausência de dados é algo desconhecido ou não informado

0 = valor 

Em branco:  é diferente de nulo “pode ser um dado que foi cadastrado e foi apagado” ou um 
caractere inserido que não conseguimos ver, exemplo (um espaço entre uma palavra e outra)

Função ÉNulo (microsoft.com)

Expressão: IsNull ou ÉNulo A expressão énulo
retornar  -1 para 

verdadeiro e 0 pra 
falso
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Consultas Consultas:  permite gerar informações por meio de relacionamentos de tabelas e agrupamento de 
dados.

Exemplo de estrutura básica 
de uma consulta SQL.
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Formulários É o elemento gráfico que permite interagir com o banco de forma intuitiva. 

Exemplos de formulário para controle de despesas. 
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Relatórios

Resultado das consultas com os dados organizados de tal modo que facilite o 
entendimento e interpretação com diversos níveis de agregação.

Exibição do relatório com layout pronto para impressão.
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