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Plano de aula

Propriedades do formulário
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Design do formulário

5. Criando um formulário

6. Subformulários e agrupamentos

7.

8.

Visualizando o código VBA

Vamos praticar: banco de exemplo aula 03
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Formulário
Objeto que permite interagir com o banco de forma intuitiva. Podemos inserir, editar, visualizar 
ou  excluir os dados.

O Formulário é um meio 
de padronizar a inserção 
de dados, é uma primeira 
camada de validação.
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Prototipagem

Abstração – permite visualizar e ter uma ideia da solução proposta em (telas, 
imagens, esboços...) não funcionais. 

Algumas ferramentas para prototipagem

Expectativa do cliente: o protótipo
auxilia no processo de abstração e
de alinhamento de expectativas.

https://balsamiq.com/wireframes/

https://www.lucidchart.com/pages/pt/exemplos/wireframe-online

https://www.mockflow.com/

https://www.axure.com/

Podemos utilizar o 
modo design do 

Access para fazer o 
protótipo.
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Design formulário
Vamos utilizar o modo design do formulário para criarmos o layout do formulário (posicionar os elementos no formulário)

TextBox – Caixa de Texto

CommandButton – Botão de Comando
CheckBox – Caixa de seleção

OptionButton ou 
RadioButton -
Botão de opção

ComboBox ou DropDown –
Caixa de Combinação

Cada elemento possuí propriedades que 
podem ser tratadas individualmente

Label ou rótulo
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Elementos básicos do formulário

Rótulo
Caixa de texto Botão

Botão de opção

Caixa de combinação Caixa de listagem

Subformulário/ SubrelatórioCaixa de seleção
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Criando um formulário

Podemos utilizar o Assistente de Formulário para criarmos um
formulário de forma automática, o Access sugere alguns modelos
predefinidos, mas o ideal é criar o seu layout do zero.

Na guia Criar, temos acessos aos
principais elementos do Access.

Layout em branco.

 

https://egov.df.gov.br/

Propriedades do formulário

A guia Formato possuí opções para a formatação do formulário.

A janela de propriedades permite modificar os atributos do 
formulário como: nome, cor, posição fonte, atribuir um evento, 
selecionar uma fonte de dados etc.

A guia Dados possuí opções para seleção da origem dos dados.

A guia Evento possuí opções para seleção e controles dos eventos que
podem ocorrer no tempo de execução do formulário.

A guia Outra possuí opções de controles e comportamento da janela
do formulário.

A guia Todas exibe todas as opções das guias anteriores.
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Propriedades do formulário

Com a guia Formato, podemos explorar algumas opções de design e
modificar a cor de fundo, fonte, alinhamento, borda, adicionar uma
imagem...

Algumas opções:

1. AutoCentralizar
2. Seletores de registro
3. Barras de rolagem
4. Botão Min Max

Legenda: é o texto que será exibido na barra de títulos do formulário
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Propriedades do formulário

Sem proteção: o Access gerencia a edição múltipla de um mesmo
registro mantendo a última alteração

Todos os registros: o Access bloqueia todos os registros da tabela
durante a edição (nenhum outro usuário consegue editar a tabela).
Pode causar lentidão no banco de dados e bloqueios desagradáveis.

Registro editado: ele cria uma reserva de memoria e bloqueia
somente aquele registro, permitindo somente uma edição por vez (a
melhor opção para ambiente de rede e base compartilhada com
vários usuários)

Selecione a tabela principal que receberá os registros

Propriedade Form.RecordLocks (Access) | Microsoft Learn
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Propriedades do formulário

Há diversos eventos e alguns deles estão disponíveis somente
para objetos específicos.

Os eventos podem estar associados aos procedimentos
VBA ou a macros contendo as ações

Os eventos para os formulários são indispensáveis, pois o  
Microsoft Accesss é um aplicativo orientado a eventos.

Quando ocorre um evento podemos padronizar as ações que 
serão executadas quando aquele evento for disparado.

Por exemplo: evento Ao clicar, é o evento que padrão que
adiciono aos Botões de Comando de um formulário.
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Propriedades do formulário

Evento Ao Clicar disparado por uma Macro Inserida que fecha a 
aplicação Access.

Evento Ao Clicar atribuído ao botão sair.  É um procedimento 
criado com código VBA com o comando “Application.Quit”
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Propriedades do formulário

A opção pop-up indica se um formulário quando aberto ficará por
cima dos demais formulários.

Outra: propriedades adicionais que não estão disponíveis nas 
guias anteriores.

Todas: todas as opções das guias anteriores em uma única guia. 
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Criando um formulário

Vamos gerar um layout novo, e
vamos adicionar os elementos
necessários para criarmos o
formulário.
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Criando um formulário

Ao adicionar as caixas de
texto, selecione a Fonte do
Controle – aponte para o
campo da tabela que
armazenará o dado inserido
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Criando um formulário

Botões de comando.

Podemos adicionar os botões e configurar
as ações por meio do assistente, que utiliza
macros pré-definidas pelo Access

Programar os eventos por meio do VBA.

As macros possuem algumas limitações e
operações mais avançadas necessitarão de
codificação VBA.

 



9 
 

 

https://egov.df.gov.br/

Criando um formulário

Botões de comando.

Para codificar, podemos abri o editor VBE –
Visual Basic Editor ou selecionamos o Botão
que queremos atribuir o código. Selecione o
Construtor de código.

Alguns comandos VBA
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Subformulário

Subformulário

Subformulário é um formulário secundário
dentro de um formulário principal. Podemos
utilizar para realizar agrupamentos, exibir
consultas ou dados auxiliares.

Por exemplo: no formulário meus contatos
para que sempre fique em exibição os meus
contatos favoritos, é necessário a criação de
um formulário especifico para exibir os
registros que possuem o dado de contato
favorito. Após criar esse formulário
inserimos ele no formulário principal.
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Conhecendo a janela do Visual Basic 

É a linguagem de programação utilizada pelo conjunto de softwares do pacote
Office como exemplo: Excel, Word, Access e outros, contudo é possível realizar
diversas tarefas e ações por meio do VBA no ambiente do Pacote Office

VBA – Visual Basic for Applications 

1.Project Explorer
2.Janela de Código
3.Barra de Ferramentas
4.Barra de Menus
5.Propriedades

1.Project Explorer

2.Janela de Código

3.Barra de Ferramentas
4.Barra de Menus
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Visualizando o código VBA

Top Programming Languages 2022 - IEEE Spectrum

Selecione Exibir Código para ter acesso ao
Editor de Código do Visual Basic for
Application.

Ranking das linguagens de programação
mais utilizadas em 2022
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