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• TABLESPACE
• CONSTRAINT
• SEQUENCE

• INSERT
• UPDATE
• DELETE
• SELECT
• JOIN



TableSpace
 Todas as tabelas criadas no Oracle ficam 

armazenadas em estruturas lógicas 
chamadas tablespace.

 TABLESPACE utilizado por padrão: USERS

 ALTERAR O TABLESPACE PADRÃO DE UM USUÁRIO:

ALTER USER <Usuário>
DEFAULT TABLESPACE [Nome Default]
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TableSpace
CRIAR UM TABLESPACE:

CREATE TABLESPACE  “CURSO_ESPACO” 
DATAFILE 'C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\CURSO_ESPACO.DBF'
SIZE 50 M AUTOEXTEND ON NEXT 20 M
MAXSIZE UNLIMITED;

MOVER UMA TABELA PARA OUTRO TABLESPACE

ALTER TABLE nome_da_tabela MOVE TABLESPACE 
nome_do_novo_tablespace;
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Constraint
 Constraints servem para validar a entrada de dados nas 

tabelas.
 Tipos de constraints:

– NOT NULL: não permite valor nulo.
– UNIQUE: exige que cada valor seja único 

(exclusivo) em todos os registros de uma tabela
– PRIMARY KEY: define uma chave primária para 

uma tabela
– FOREIGN KEY: cria um relacionamento entre 

tabelas.
– CHECK: define uma condição a ser satisfeita.
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Sintaxe Constraint
 Sintaxe:

 ALTER TABLE “tabela”  ADD CONSTRAINT “nome_constraint”

 Exemplo: Criar uma Chave Primaria
 

– ALTER TABLE cidade 
ADD CONSTRAINT pk_cidade PRIMARY KEY (codigo)
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Constraint
Exemplo: Criar uma Chave Estrangeira

ALTER TABLE cidade
add CONSTRAINT fk_cid
  FOREIGN KEY (codigo_estado)
  REFERENCES estado(codigo);

Exemplo: Criar um check
- ALTER TABLE cidade

  ADD CONSTRAINT verifica_taxa CHECK (taxa > 0)
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Constraint

Para apagar uma Constraint :

ALTER TABLE “tabela” 
DROP CONSTRAINT “nome_constraint”

Exemplo:
ALTER TABLE cidade

DROP CONSTRAINT verifica_taxa;
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Constraint

Para desabilitar uma Constraint :

ALTER TABLE “tabela” 
DISABLE CONSTRAINT “nome_constraint”

Exemplo:
ALTER TABLE cidade

DISABLE CONSTRAINT verifica_taxa;
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Constraint

Para ativar uma Constraint :

ALTER TABLE “tabela” 
ENABLE CONSTRAINT “nome_constraint”

Exemplo:
ALTER TABLE cidade

ENABLE CONSTRAINT verifica_taxa;
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SEQUENCE

É utilizado para criar campos de autonumeração no Oracle. Utiliza-
se esse objeto para que na inserção de um determinado registro não 
seja necessário especificar um valor para o campo.

CRIACAO:

create sequence cidade_seq
start with 1
increment by 1
maxvalue 999
cycle
cache 10 ;
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SEQUENCE

UTILIZAR A SEQUENCE

insert into estado values (estado_seq.nextval, 'SP')
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SEQUENCE

APAGAR UMA SEQUENCE:

DROP SEQUENCE cidade_seq

OBTER ULTIMO VALOR
SELECT cidade_seq.CURRVAL FROM DUAL;

ALTERAR O VALOR DA  SEQUENCE
alter sequence seq increment by 120
alter sequence seq increment by -2
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DML - Data Manipulation Language

Os comandos para manipulação de dados, DML (Data 
Manipulation Language), são os comandos usados para 
seleção e manutenção de dados em tabelas ou views. São os 
comandos utilizados na construção de aplicações usando 
SGBDs. Os comandos DML possuem uma sintaxe SQL 
padrão (ANSI), porém cada produto implementou extensões 
próprias a esses comandos aumentando sua funcionalidade. A 
vantagem de usar a sintaxe SQL padrão é que a mesma 
aplicação pode dessa forma acessar diferentes SGBDs.
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DML - Data Manipulation Language

15



DML - Data Manipulation Language
Exemplos:

INSERT INTO funcionario VALUES (1, 'José da Silva', 
'Vendedor');

UPDATE funcionario SET cargo = 'Promotor de Vendas' 
WHERE codigo = 1

DELETE FROM  funcionario WHERE codigo = 1
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SQL – SELECT

O SQL (Structured Query Language) é uma linguagem que visa padronizar e 
facilitar o gerenciamento de informações em bancos de dados relacionais (SQL 
ANSI).
O SQL é uma linguagem bastante simples, com instruções de alto nível, mas 
que também permite a escrita de códigos complexos. 

A seguir temos um resumo da sintaxe do SELECT:

SELECT [ DISTINCT | ALL ] campos FROM  
tabela1 [, tabela n] 
[ JOIN condição ] 
[ WHERE condição ]
[ GROUP BY expressão ]
[ HAVING condição ]
[ ORDER BY expressão [ASC | DESC] ]



SQL – SELECT

A instrução SELECT não se restringe somente a sintaxe apresentada, mas 
será esta sintaxe o objeto do nosso estudo. Com exceção da cláusula JOIN, 
toda cláusula deve aparecer somente uma única vez no comando, ou seja, 
não há como usar um WHERE duas vezes para o mesmo SELECT, ou dois 
ORDER BY.Analisando a sintaxe apresentada, temos:

 Tudo que aparece entre colchetes é opcional, ou seja, você pode ou não 
utilizar essas cláusulas, sem que isso gere qualquer tipo de erro.

 Campos: São as colunas retornadas pela instrução. Pode ser empregado 
um coringa “*” quando se deseja recuperar todos os campos. A maioria dos 
SGBDs exige que a cláusula FROM esteja presente no SELECT.

 DISTINCT | ALL:  Indica se o select deve descartar informações 
repetidas, ou se deve trazer todas as linhas encontradas. A cláusula ALL é 
o padrão, podendo ser omitida, e recupera todas as linhas/registros.



SQL – SELECT

 A Tabela1 – Tabela n  São exemplos de nomes de tabelas, sendo que 
quando mais de uma tabela forem especificadas, os nomes devem ser 
separados por vírgula. Podemos também designar apelidos para as tabelas 
(aliases), indicando-os logo após o nome de cada tabela. Os apelido são 
válidos apenas para o select em questão. 

 Condição: Fator pelo qual a query irá fltrar os registros. Podemos utilizar 
operadores lógicos nas comparações como, por exemplo, OR (ou), AND (e), 
etc.

 Expressão: São as informações pela qual a cláusula irá operar. Pode ser 
um campo, lista de campos, ou em alguns casos até mesmo uma condição.



SQL – SELECT

Exemplo de utilização:

 SELECT * FROM CLIENTE;

 SELECT NOME FROM CLIENTE;



SQL – SELECT
Exemplo de melhor visualização
SELECT cliente.codigo, cliente.nome, cliente.sobrenome, venda.codigo, venda.vencimento,
venda.valor
FROM cliente, venda
WHERE cliente.codigo = venda.cliente
ORDER BY cliente.nome;

OU
SELECT   cli.codigo, 

           cli.nome, 
                  cli.sobrenome,

           ven.codigo, 
                 ven.vencimento,
                 ven.valor
FROM cliente as cli, venda as ven
WHERE cli.codigo = ven.cliente 
ORDER BY cli.NOME;



Cláusula INNER JOIN 

Um exemplo de INNER JOIN em estilo ANSI:
SELECT p.uname, 

p.nome, 
a.qtde 

from PESSOAS p 
INNER JOIN ACESSOS a
       on p.uname=a.pessoa 
ORDER BY p.uname;



Cláusula INNER JOIN 

O mesmo JOIN em estilo theta:

SELECT p.uname, 
p.nome, 
a.qtde 

from PESSOAS p, ACESSOS a 
WHERE 
p.uname = a.pessoa 
order by p.uname;





Cláusula WHERE

Outros operadores aceitos pela cláusula WHERE são:

 BETWEEN. 

 LIKE: Há também a possibilidade de se utilizar operadores de proximidade 
como o LIKE, que permite realizar buscas por apenas uma parte de um 
string. 



Exemplos de utilização:

Adiante temos exemplos de aplicação de WHEREs:

Filtra todos os registros da tabela PESSOAS no qual o campo IDADE é maior 
ou igual a
90.

SELECT * from PESSOAS  WHERE (IDADE >= 90);



Exemplos de utilização:

Adiante temos exemplos de aplicação de WHEREs:

Lista todos os registros da tabela VENDA cujo conteúdo do campo DATA seja 
maior e
igual a 01/12/2009 e menor e igual a 31/12/2009.

SELECT * FROM venda ven 
WHERE ven.data >= ‘01.12.2009' and ven.data <= ‘31.12.2009‘
ou
SELECT * FROM venda ven WHERE ven.data between '10.12.2009' and  
'20.12.2009'



Exemplos de utilização:

Adiante temos exemplos de aplicação de WHEREs:

Retorna todos os campos e todos os registros da tabela pessoa que possuam as 
letras “JO” 
como iniciais do nome.

SELECT * from PESSOAS WHERE NOME LIKE ‘JO%’;



Exemplos de utilização:

Adiante temos exemplos de aplicação de WHEREs:

 Retorna todos os campos e todos os registros onde o campo QTDE é NULL.

SELECT * FROM ACESSOS WHERE QTDE IS NULL;



Cláusula GROUP BY

 As cláusulas GROUP BY e HAVING são geralmente utilizadas quando 
utilizamos funções de agrupamento. As principais funções de agrupamento são:



Exemplos:

 Query devolve a somatória do campo  da tabela CONTAREC de um 
CLIENTE.

SELECT SUM(rec.VALOR) FROM CONTAREC rec WHERE rec.VENDA = 
1200;



Exemplos:

 Query devolve o maior valor do campo CODIGO da tabela CONTAREC.

SELECT MAX(CODIGO) FROM CONTAREC;
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