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TUTORIAL 02 
Inserindo, atualizando e excluindo dados em um banco de dados MySQL 

 

ETAPA 1: Inserindo dados 

 

NOTA: Neste tutorial foi utilizado a base de dados criada no TUTORIAL 01, usando MySQL Workbench.  

 

1. Abra o MySQL Workbench e conecte-se ao servidor local (localhost) digitando usuário e senha padrão e clicando em 

“Connect”. 

2. Após conectado, na palheta “Object Browser”, clique com o botão direito sobre o banco desejado (ex: db_loja) e 

ative o banco como padrão (Set as Default Schema). 

 
Figura 1 

3. Uma janela para digitação de scripts SQL já estará aberta (SQL File 1). Você pode digitar os códigos nessa janela. 

Sempre que desejar abrir novas janelas basta clicar no ícone  na barra de ferramentas ou pelo menu File New 

Query Tab. 

4. Na janela SQL File aberta, escreva os comandos SQL (insert) para popular as tabelas com os dados apresentados 

abaixo. Para executar o código para as mudanças sejam realizadas nas tabelas, pressione o ícone . 
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ETAPA 2: Modificando e Excluindo dados 

 

5. Escreva comandos SQL (update) para alterar as seguintes informações: 

a. Alterar a descrição do fabricante HP para Hewlet-Packard. 

b. Alterar a quantidade dos produtos do fabricante 2 para 10. 

c. Alterar a descrição do grupo Notebook para Laptop. 

d. Diminuir em uma unidade o estoque dos produtos que não estão faltando. 

e. Reajustar em 10% os produtos que custam menos que 500 reais. 

6. Escreva comandos SQL (delete) para remover as seguintes informações: 

a. Remover todos os produtos sem estoque. 

b. Remover o grupo de produto 3. 


