
 

 

TUTORIAL 03 
Criando uma base de dados SQL Server com o Visual Studio 

 

ETAPA 1: Criando um novo Web Site usando o Visual Studio 2010 

 

NOTA: Neste tutorial foi utilizado o Visual Studio 2010 para criar o Projeto Web no qual iremos realizar os passos abaixo.  

 

1. Abra o Visual Studio 2010 e crie um novo Projeto através do menu File > New > Project... ou fazendo uso combinado 

das teclas Ctrl + Shift + N. 

 
Figura 1 

2. Na janela de dialogo aberta, navegue pelo menu de opções laterais até encontrar a opção “Visual C# > Web > ASP.NET 

Empty Web Application”. 

  
Figura 2 

3. Nomeie o projeto como “webDatabase” e mantenha marcado a opção “Create directory for solution”; 

4. Selecione o local de sua preferência para salvar seu novo projeto através do campo “Location” e do botão 

“Browse...” e em seguida clique no botão “OK” para criar novo projeto. 

Após concluído os passos 1 à 4, o Visual Studio terá criado uma pasta com o nome definido para armazenar os 

arquivos referentes a sua aplicação, um arquivo Web.config, para configurações. 

 



 

 

ETAPA 2: Criando Banco de Dados SQL Server 

 

NOTA: A figura abaixo mostra o diagrama de um banco de dados utilizado para armazenar informações sobre os produtos 

de uma loja de informática.  

 • A tabela Fabricante armazena código e nome dos fabricantes.  

 • A tabela Grupo armazena código e nome dos grupos de produtos.  

 • A tabela Produto armazena código, descrição, quantidade em estoque e preço dos produtos. Além disso, cada 

produto pertence a um único grupo e está associado a um único fabricante.  

 
Figura 3 

5. Clique sobre o nome do projeto na palheta do Solution Explorer e seleciona e a opção Add > New Item (Figura 4) e 

em seguida procure Data > SQL Server Database. Altete o nome para ‘BANCO.mdf’ e clique ‘Add’ (Figura 5);  

    
Figura 4                                                                                                   Figura 5                                                                         . 



 

 

6. Surgirá um janela de dialogo pedindo autorização para criar uma pasta ‘App_Data’, conforme Figura 6, para guardar o 

banco criado. Clique ‘Sim’;  

 
Figura 6 

7. Observe que foi criado, no Solution Explorer, uma pasta ‘App_Data’ e nela um arquivo ‘BANCO.mdf’ de banco de 

dados e um segundo arquivo, ‘BANCO_log.ldf’. Sobre o arquivo de banco de dados criado (BANCO.mdf) der dois 

cliques e será aberta na palheta Server Explorer o banco de dados em questão (Figura 7); 

  
Figura 7 

8. Clique com botão direito em Database Diagram e selecione a opção Add New Diagram (Figura 8); 

 
Figura 8 



 

 

9. Será aberta uma janela de diálogos para seleção das tabelas já criadas. Como ainda não criamos nenhuma, clique 

em ‘Close’ (Figura 9); 

 
Figura 9 

10. Sobre a área branca do novo diagrama clique com o botão direito para selecionar a opção New Table (Figura 10);  

 
Figura 10 

11. Na janela seguinte escreva ‘FABRICANTE’ para o nome da nova tabela e clique ‘OK’ (Figura 11); 

 
Figura 11 



 

 

12. Surge no diagrama uma nova tabela com o nome ‘FABRICANTE’ e preparada para inserção das informações das 

novas colunas (nome, tipo de dados e nullable) (Figura 12). Crie duas colunas, conforme diagrama da Figura 13; 

        
Figura 12                                                                  Figura 13 

13. Repita os passos 10 à 12 para construir as tabelas ‘GRUPO’ e ‘PRODUTO’; 

14. Clique File > Save. Na janela aberta nomeie o diagrama como ‘DiagramaBD’ e clique ‘OK’ (Figura 14); 

 
Figura 14 

15. Clique em ‘Yes’ na caixa de dialogo seguinte para criar também as três tabelas no banco, além do diagrama; 

 
Figura 15 



 

 

16. Agora vamos configurar as chaves primárias das tabelas, clicando sobre as colunas correspondentes, como na 

ilustração da Figura 16, aplicada à coluna CODFABRICANTE da tabela FABRICANTE, e selecione a opção Set Primary 

Key; 

 
Figura 16 

17. Repita o procedimento 16 para as colunas CODGRUPO, da tabela GRUPO, e CODPRODUTO da tabela PRODUTO; 

18. Clique novamente em File > Save e, mais uma vez, permita também atualizar as alterações nas tabelas do banco 

de dados (Procedimentos 14 e 15); 

19. Agora vamos configurar as colunas CODFABRICANTE e CODGRUPO na tabela PRODUTO como chaves estrangeiras 

apontando aos seus devidos relacionamentos. Para isso, clique, primeiramente, sobre CODFABRICANTE da tabela 

PRODUTO e arraste o cursor até a tabela FABRICANTE e então, solte-o; 

20. Clique ‘OK’ nas duas próximas telas de diálogo e em seguida repita a operação para configurar CODGRUPO em 

PRODUTO chave estrangeira de CODGRUPO em GRUPO; 

    
Figura 17                                                                                                     Figura 18                                                    .   

21. Sobre a área branca do diagrama clique com o botão direito para selecionar a opção Arrange Tables (Figura 19); 

 
Figura 19 



 

 

22. Clique novamente em File > Save e, mais uma vez, permita também atualizar as alterações nas tabelas do banco 

de dados (Procedimentos 14 e 15); 

 

 

ETAPA 3: Preenchendo com dados o banco de dados 

 

NOTA: Agora podemos fechar o diagrama criado na etapa anterior, pois, a partir de agora, iremos trabalhar diretamente 

com as tabelas criadas, no Server Explorer. 

23. Clique sobre a tabela FABRICANTE, dentro de Tables, na palheta Server Explorer e selecione a opção Show Table 

Data (Figura 20); 

 
Figura 20 

24. Insira os seguintes dados na tabela FABRICANTE: 

 
Figura 21 

25. Repita o procedimento 23 com as tabelas GRUPO e PRODUTO (necessariamente nesta ordem) para inserir os 

seguintes dados: 

 
Figura 22 

 
Figura 23 

 



 

 

ETAPA 4: Testando comandos SQL 

 

NOTA: Agora vamos treinar a sintaxe SQL fazendo um uso de uma Query do banco de dados criado. 

26. Clique sobre o nome do banco (‘BANCO.mdf’) no Server Explorer e selecione New Query no menu suspenso (Figura 

24);   

 
Figura 24 

27. Na janela de dialogo seguinte clique em ‘CLOSE’ (Figura 25); 

 
Figura 25 



 

 

28. Digite a sintaxe SQL “select * from fabricante” na área apropriada e em seguinte execute a sintaxe (botão direito 

sobre a área, selecione a opção Execute SQL), conforme ilustrado na Figura 26; 

 
Figura 26 

29. Repita os procedimentos 26 à 28 até testar todos os comandos SQL que precisar; 
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