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Composição do SQL

Linguagem de Definição dos Dados (DDL – Data definition
language)
Comandos para a definição, a modificação e a remoção de relações, além
da criação e da remoção de índices.

Linguagem Interativa de Manipulação dos Dados (DML –
Data manipulation language)
Comandos para a consulta, a inserção, a remoção e a modificação de
tuplas no banco de dados.
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Comando INSERT

Consideremos a tabela a seguir como referência1:

1 CREATE TABLE produtos (
2 cod_prod INTEGER,
3 nome TEXT,
4 preco NUMERIC
5 );

Para inserir uma tupla (linha):

INSERT INTO produtos VALUES (1, 'Queijo', 9.99);
▶ Dados colocados na ordem de criação das colunas da tabela.
▶ É necessário, neste caso, conhecer a ordem das colunas.

⋆ atenção, pois esta ordem pode ser alterada.

1https://pgdocptbr.sourceforge.io/pg80/dml.html
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https://pgdocptbr.sourceforge.io/pg80/dml.html


Outra forma:

INSERT INTO produtos (cod_prod, nome, preco)
VALUES (1, 'Queijo', 9.99);

▶ Uma opção possível, com a mesma sintaxe:

INSERT INTO produtos (nome, preco, cod_prod)
VALUES ('Queijo', 9.99, 1);

Essa sintaxe é fortemente recomendada.
▶ A ordem das colunas de uma tabela pode ser alterada em uma eventual

manutenção no BD.
▶ É possível inclusive omitir uma coluna:

INSERT INTO produtos (cod_prod, nome) VALUES (1,
'Queijo');

⋆ As colunas não indicadas são preenchidas com seus respectivos valores
DEFAULT.
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Outra forma de especificar valores padrão é o uso da cláusula
DEFAULT de forma explícita:

INSERT INTO produtos (cod_prod, nome, preco)
VALUES (1, 'Queijo', DEFAULT);

Desta forma, é possível incluir uma tupla com todos os valores
DEFAULT:

INSERT INTO produtos DEFAULT VALUES;

Inserindo múltiplas linhas na tabela:

1 INSERT INTO produtos (cod_prod, nome, preco)
VALUES

2 (1, 'Queijo', DEFAULT),
3 (2, 'Goiabada', 10.00)
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Sintaxe completa: consultar o manual do PostgreSQL
https://www.postgresql.org/docs/current/sql-insert.html
INSERT INTO table_name [ AS alias ] [ ( column_name [, ...] ) ]

[ OVERRIDING { SYSTEM | USER } VALUE ]
{ DEFAULT VALUES | VALUES ( { expression | DEFAULT } [,

...] ) [, ...] | query }
[ ON CONFLICT [ conflict_target ] conflict_action ]
[ RETURNING * | output_expression [ [ AS ] output_name ] [,

...] ]
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Comando UPDATE

A operação de modificação/atualização de dados que já se encontram
no banco de dados é realizada pelo comando UPDATE.2

Para atualizar alguma tupla é necessário informar:
▶ O nome da tabela e da coluna a ser atualizada;
▶ O novo valor para a coluna;
▶ Quais tuplas (linhas) serão atualizadas.

Exemplo: o comando

UPDATE produtos SET preco = 10 WHERE preco = 5;
atualiza a coluna preco da tabela produtos, modificando o preço
para 10 das linhas que possuem preço igual a 5.

2https://pgdocptbr.sourceforge.io/pg80/dml-update.html
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Outro exemplo: o comando

UPDATE produtos SET preco = preco*1.10;
atualiza a coluna preco da tabela produtos, aumentando o preço
em 10% para todos os itens.
É possível atualizar mais de uma coluna:

UPDATE minha_tabela SET a = 5, b = 3, c = 1
WHERE a > 0;
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Sintaxe completa: consultar o manual do PostgreSQL
https://www.postgresql.org/docs/current/sql-update.html
UPDATE [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]

SET { column_name = { expression | DEFAULT } |
( column_name [, ...] ) = [ ROW ] ( { expression |

DEFAULT } [, ...] ) |
( column_name [, ...] ) = ( sub-SELECT )

} [, ...]
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]
[ RETURNING * | output_expression [ [ AS ] output_name ] [,

...] ]

Cuidado
Sempre teste a cláusula WHERE de um comando UPDATE antes de
executá-lo. Um simples erro no WHERE pode resultar na alteração de
muitas, senão todas, linhas da tabela, atribuindo a elas o mesmo valor.
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Comando DELETE

Para deletar dados do banco, usa-se o comando DELETE.
Por exemplo3, o comando

DELETE FROM produtos WHERE preco = 10;
remove todas as tuplas cujos produtos tem custo igual a 10.
Para remover todas as tuplas da tabela produtos, basta usar o
comando

DELETE FROM produtos;

3https://pgdocptbr.sourceforge.io/pg80/dml-delete.html
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Sintaxe completa: consultar o manual do PostgreSQL
https://www.postgresql.org/docs/current/sql-delete.html
DELETE FROM [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]

[ USING from_item [, ...] ]
[ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]
[ RETURNING * | output_expression [ [ AS ] output_name ] [,

...] ]

Cuidado
É muito fácil apagar os dados das tabelas.
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Inserindo campos de data
Consideremos a tabela a seguir como referência:

1 DROP TABLE IF EXISTS tab;
2 CREATE TABLE tab (d DATE);

Exemplos:
1 INSERT INTO tab(d) VALUES ('11/12/2022'); -- ok,

funciona, mas qual o mês? 11 ou 12?
2
3 INSERT INTO tab(d) VALUES ('30/12/2022'); --

pode funcionar ou não
4
5 -- tentativa de inserir a mesma data, só que em

outro formato (mês, dia, ano)
6 INSERT INTO tab(d) VALUES ('12/30/2022'); --

ERRO: valor do campo date/time está fora do
intervalo: "12/30/2022"
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É possível verificar/configurar o formato usado pelo PostgreSQL.
O formato atual pode ser encontrado no arquivo de configurações do
SGBD, o postgresql.conf (dentro da pasta data da instalação).

▶ Exemplo de caminho para o arquivo: C:\Program
Files\PostgreSQL\15\data\postgresql.conf

Dentro do arquivo, haverá uma linha possivelmente mostrando o valor
padrão, i.e.
datestyle = ’iso, dmy’
Também é possível verificar o formato usando o comando
SHOW datestyle;
Para mudar a configuração, por exemplo, para o padrão mdy
(mês-dia-ano):
SET datestyle TO 'mdy'; --para conferir a mudanç
a, basta executar SHOW datestyle;
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A alteração para o padrão mdy permitirá a execução do último comando
de inserção normalmente:

1 INSERT INTO tab(d) VALUES ('12/30/2022'); -- agora
está ok!
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É possível inserir dados independentemente do tipo configurado no
PostgreSQL. Para isso, use o comando to_date:

1 -- inserindo o dia 30 de dezembro em dois
formatos diferentes

2 INSERT INTO tab(d) VALUES (to_date('12/30/2022',
'MM/DD/YYYY'));

3 INSERT INTO tab(d) VALUES (to_date('30/12/2022',
'DD/MM/YYYY'));

4 -- outra opção (a melhor, pois não é ambígua):
usar o timestamp

5 INSERT INTO tab(d) VALUES ('2022-12-30');
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Comando EXTRACT: para extrair subcampos da data (ex.: ano):

SELECT EXTRACT(YEAR FROM datanasc) FROM
funcionario;

Outras opções:
CENTURY, DAY, DOW – dia da semana, de 0 (domingo) a 6 (sábado)
–, MONTH, etc.

▶ Mais detalhes: https:
//www.postgresql.org/docs/15/functions-datetime.
html#FUNCTIONS-DATETIME-EXTRACT

GES013 Sistema de BD 2022/1 17 / 24

Lidando com o desconhecido: NULL

Quando não sabemos qual o valor preencher em um determinado
atributo, podemos utilizar um valor especial chamado NULL.

▶ NULL significa que o valor é desconhecido no momento.
⋆ Ex.: hora da chegada de um voo que ainda está no ar.

▶ Ou pode significar algo não relevante para uma determinada tupla.
⋆ Ex.: Número do apartamento no cadastro do endereço. Muitas pessoas

não moram em prédios.

NULL não quer dizer 0 (zero);
NULL não quer dizer '' (string vazia).
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Qual o resultado da comparação de dois valores NULL?
É indeterminado, ou seja NULL.

SELECT NULL = NULL
Algumas operações com NULL também são indefinidas:

SELECT 2 + NULL
SQL provê uma maneira para fazer testes com NULL, por meio das
expressões IS NULL e IS NOT NULL.

▶ Ex.: buscar no banco quais as pessoas que não possuem nome do meio.
▶ Forma errada (consulta retorna vazio):

SELECT * FROM funcionario WHERE minicial = NULL;
▶ Forma correta:

SELECT * FROM funcionario WHERE minicial IS NULL;
▶ Exercício: como seria a busca de pessoas que possuem o nome do

meio?
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Exercícios I

1 Adaptado de (ELMASRI; NAVATHE, 2018): Considere o banco dado
pelas tabelas que seguem. A partir do banco criado na seção anterior
(DDL), popule o banco com as linhas dadas abaixo.
Obs.: Todas as tabelas precisam ter sua chave primária definida,
incluindo as duas últimas – que não correspondem a entidades, mas
surgiram de relacionamentos do tipo M : N (muitos-para-muitos). A
seção de mapeamento vista esclarece o que é considerado chave
primária para tais tabelas.
Caso necessário, recorra ao auxílio da documentação dos comandos
INSERT, UPDATE e DELETE na página do PostgreSQL – https:
//www.postgresql.org/docs/current/index.html.
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Exercícios II

ALUNO
Nome Numero_aluno Tipo_aluno Curso
Silva 17 1 CC
Braga 8 2 CC

DISCIPLINA
Nome_disciplina Numero_disciplina Creditos Departamento

Introdução à ciência
da computação CC1310 4 CC

Estruturas de dados CC3320 4 CC
Matemática discreta MAT2410 3 MAT

Banco de dados CC3380 3 CC
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Exercícios III
TURMA
Identificador_turma Numero_disciplina Semestre Ano Professor

85 MAT2410 Segundo 07 Kleber
92 CC1310 Segundo 07 Anderson
102 CC3320 Primeiro 08 Carlos
112 MAT2410 Segundo 08 Chang
119 CC1310 Segundo 08 Anderson
135 CC3380 Segundo 08 Santos

REGISTRO_NOTA
Numero_aluno Identificador_turma Nota

17 112 B
17 119 C
8 85 A
8 92 A
8 102 B
8 135 A
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Exercícios IV

PRE_REQUISITO
Numero_disciplina Numero_pre_requisito

CC3380 CC3320
CC3380 MAT2410
CC3320 CC1310

2 Altere o nome da disciplina Estruturas de dados para
Estrutura de dados.

3 Tente remover a disciplina Estrutura de dados da tabela
correspondente. O que acontece?

4 Remova todos os pré-requisitos da disciplina Banco de Dados.
5 Mantenha nos registros de nota apenas aqueles com aproveitamento
A, eliminando os demais. Dica: Basta um único comando; use o
operador <> (diferente).
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