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APRENDENDO SQL 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

   

1- Introdução 
     Principais características do banco de dados Oracle;  
     Descrever o conceito banco de dados relacional e banco de dados objeto-
relacional 
     Conceitos de Modelo Entidade-Relacionamento;  
     Conceitos e classificação das instruções SQL;  
     Novos recursos do Oracle Database 12c;  
     Conceitos do Oracle Cloud 12c.  
 

2- Recuperando dados com a instrução SELECT 
     Conceitos de projeção e seleção; 
     Sintaxe básica das instruções SELECT; 
     Expressões aritméticas e tratamento de valores nulos; 
     Operadores e literais; 
     Restrição e ordenação de dados. 
 

3- Utilizando Funções em instruções SQL 
     Visão geral e tipos de funções; 
     Single-row functions; 
     Formatação de datas; 
     Funções aninhadas; 
     Conversões explícitas e implícitas; 
     Expressões condicionais. 
 

4- Utilizando agrupamentos e funções de grupo 
     Visão geral de agrupamentos; 
     Funções de grupo e funções agregadas; 
     Considerações gerais sobre agrupamentos e funções de grupo; 
     Funções analíticas. 
 

5- Recuperando dados de múltiplas tabelas e subqueries 
     Visão geral de relacionamentos; 
     Conceitos e considerações gerais ao efetuar ligações; 
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     Conceitos e utilização de equi-join, self-join, theta join, outer join e produto 
cartesiano; 
     Visão geral e utilização de subqueries; 
     Suqueries escalares e correlacionadas. 
 
 

6- Utilizando Operadores de conjunto 
     Visão geral dos operadores de conjunto; 
     Operadores de conjunto UNION, UNION ALL, INTERSECT e MINUS; 
     Ordenação de conjuntos. 
 

7- Atualizando Dados 
     Conceitos de instruções DML; 
     Instruções INSERT, UPDATE, DELETE e MERGE; 
     Insert Multitable; 
     Instrução TRUNCATE; 
     Conceitos e utilização de transações; 
     Instrução SELECT FOR UPDATE. 
 

8- Utilizando instruções DDL 
     Regrais gerais para criar objetos; 
     Criação, deleção e alteração de tabelas; 
     Principais tipos de dados; 
     Criação e manutenção de constraints, visões, sequências, índices e sinônimos. 
 

9- Utilizando instruções DCL 
     Visão geral das instruções DCL;  
     Conceitos e gerenciamento de privilégios de sistema e de objetos; 
     Conceitos e gerenciamento de roles;  
     Como consultar privilégios de sistema, objetos e roles. 
 
10- Consultando visões do Dicionário de Dados 
     O que é o Dicionário de Dados; 
     Como pesquisar visões do Dicionário de Dados para obter informações sobre 
objetos do BD; 
     Como adicionar comentários em tabelas e como consultar estes comentários. 


