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INSERT INTO tabela [ (coluna [, coluna, ... ] ) ]

VALUES ( conteúdo [, conteúdo, ... ] )

Lista de colunas que terão seus 

valores atribuídos

Nome da tabela em que será 

efetuada a inclusão da linha

Conteúdo que será atribuído a 

cada um dos campos
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INSERT INTO Autor

VALUES (1, ‘Renato Russo’, ‘Brasileiro’)

INSERT INTO Autor (CDAUTOR, NMAUTOR)

VALUES (2, ‘Tom Jobim’)

Colunas não foram 

informadas, logo os 

valores devem 

obedecer a ordem 

original da tabela Foram listadas apenas 

duas colunas, logo os 

valores devem ser 

correspondente as 

colunas informadas
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UPDATE tabela

SET coluna = conteúdo [, coluna = conteúdo, ... ]

[ WHERE condição ]

Atribuição do novo conteúdo 

para cada coluna alterada

Nome da tabela em que 

será realizada a alteração

Condição opcional que filtra o 

escopo (limite) do efeito da 

atualização das linhas na tabela
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UPDATE cd

SET PRECO_VENDA = 15

WHERE CODIGO_CD = 1;

UPDATE cd

SET PRECO_VENDA = 15

WHERE CODIGO_GRAVADORA = 2;

UPDATE cd

SET PRECO_VENDA = PRECO_VENDA * 1.05

WHERE CODIGO_GRAVADORA = 2;

UPDATE cd

SET PRECO_VENDA = PRECO_VENDA * 1.05;

Alterando o preço de 

um único CD, filtrando 

na cláusula WHERE a 

chave primária

Alterando o preço de 

todos os CDs de uma 

mesma locadora

Alterando o conteúdo 

de uma coluna com 

base nela mesma

UPDATE ItemPedido

SET VLTOTALITEM = VLUNITARIO * NRQTDE

WHERE CDPEDIDO = 1 AND NRITEM = 1;

Se não for especificado 

a cláusula WHERE, 

todas as linhas serão 

afetadas
Utilização de 

operadores booleanos 

para ligar cláusulas na 

condição WHERE
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DELETE FROM tabela

[ WHERE condição ]

Nome da tabela onde 

será excluída 

Condição opcional que filtra o 

escopo (limite) do efeito da 

exclusão das linhas na tabela
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DELETE FROM Autor

WHERE CDAUTOR = 1;

DELETE FROM cd

WHERE CODIGO_GRAVADORA = 2;

DELETE FROM Musica;

Será excluído apenas o 

autor de código 1

Será excluído todos os 

CDs da gravadora de 

código 2

Todas as músicas 

serão excluídas
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