
O  é uma linguagem de programação de autoria da empresa Microsoft, que faz 

parte do pacote Microsoft Visual Studio. O  pode ser uma boa pedida para 

quem quer uma linguagem de interface gráfica. Ocupa o primeiro lugar na preferência das 

empresas, com 50,3% das organizações utilizando esta linguagem.

Principais conceitos do Visual Basic; Tela inicial; Opções globais; Programação voltada para 

eventos; O que é um evento.

Botões; Caixa de Texto; Caixa de Combinação; Imagem; Barra de rolagem; Caixa de 

checagem; Botão de opções; Lista de discos, diretórios e arquivos; Ferramenta DataAccess.

Tipos Variáveis; IF, ELSE; WHILE; DO WHILE; FOR; GOTO; Programação orientada a 

eventos.

Trabalhar com funções de modo a otimizar o desempenho dos sistemas.

Leitura, Inserção e Exclusão de registros em um arquivo de texto; Acesso a arquivo 

Randômico.

Acesso a base de dados Microsoft Excel; Acesso a base de dados Microsoft Access; Controle 

DATA; Consultas simples; Consultas a múltiplas tabelas; Inclusão de dados; Alteração de 

dados; Exclusão de dados; Ocultar componente de acesso a dados.

Manipulação de tipos de variáveis; Trabalhar com mensagens de alerta; Obter ajuda 

consultando o MSDN (Help do Visual Studio); Criando um arquivo executável (*.EXE); 

Criando um arquivo de instalação (SETUP).

Mudar tamanho e destaque de fontes; Mudar Cor; Cálculo de Celsius-Fahrenheit; Paleta de 

Cores; Menu de Opções; Selecionar pastas e exibir figuras; Acesso a arquivos Random; Base 

de dados em Microsoft Excel; Base de dados em Microsoft Access.
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Conteúdo Programático:

Visual Basic  Básico Carga Horária

(referencial):  30  horas

Pré-requisito:

Lógica de Programação

Banco de Dados

O objeto deste curso é 

capacitar ao aluno a 

desenvolver aplicações 

para o ambiente 

Microsoft Windows 

com a utilização dos 

recursos do Visual 

Basic para acesso a 

base de dados. Ideal 

para estudantes da 

área de programação e 

profissionais que 

desejam desenvolver 

sistemas que produzam 

aplicativos sofisticados 

com rapidez e 

segurança, com ênfase 

para banco de dados e 

já padronizados para o 

ambiente Windows.
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Conteúdo Programático:

Ferramentas e Componentes

API

ODBC

Banco de Dados

Active X

Componentes

Bibliotecas

Geral

Projetos a serem desenvolvidos

Utilização de formulários MDI (Multiple Document Interface); Criando forms em tempo de 

execução; Gerenciador de janela; Utilização de componentes como o MonthView; ADO; 

DBGrid.

Utilização de API’s do Windows; Utilizando o aplicativo API Text Viewer.

Criar uma conexão ODBC para acesso ao dados; Configurar a conexão ODBC; Acessar o 

ODBC criado via componente.

Acesso a base de dados Microsoft Access; Acesso a base de dados Microsoft SQL Server; 

Queries SQL dentro do código; Rotinas de Inclusão, Alteração e Exclusão dentro do código.

Utilizar componentes existentes; Criação de componentes; Registro de componentes; 

Compilar componente para *.OCX.

Utilizar bibliotecas existentes; Criação de bibliotecas; Registro de bibliotecas; Compilar 

Biblioteca para *.EXE e *.DLL.

Utilizando os componentes e as bibliotecas criadas em um projeto.

Trabalhando com funções; Estruturas de programação; Menus Drop-Down; Utilizando 

Wizard; Manipulação de arquivos INI; Gerando relatórios em tela; Trabalhando com Classes 

(*.CLS); Trabalhando com projeto em grupo (*.VBG).

Neste curso o aluno irá criar alguns projetos menores para aplicar os conceitos criados tais 

como: Acesso a dados; Formulário MDI; Utilização de componentes; Menus. Contudo o aluno 

irá realizar um grande projeto do inicio ao fim do curso com a utilização de todos os recursos 

vistos neste curso.

Visual Basic  Avançado Carga Horária

(referencial):  40  horas

Pré-requisito:

Lógica de Programação

Banco de Dados

Visual Basic Básico

O objeto deste curso é 

capacitar o aluno a 

desenvolver aplicações 

para o ambiente 

Microsoft Windows 

com a utilização dos 

recursos do Visual 

Basic para acesso a 

base de dados. 

Capacitar o aluno para 

trabalhar com os 

componentes e 

bibliotecas do sistema 

operacional ou mesmo 

criar seus componentes 

e bibliotecas no 

ambiente Windows.
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