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Uma obra que ajuda 
estudantes e pro�ssionais
a compreenderem os 
sistemas de gestão de bases 
de dados relacionais.
Com apresentação dos 
conceitos fundamentais, 
inclui variados exemplos
e exercícios.  

Este livro dá-lhe uma 
panorâmica geral e atual das 
redes de sensores sem �os: 
conceitos, tecnologias, 
protocolos, fundamentos, 
sistemas operativos.
Com exercícios resolvidos 
para TinyOS e ContikiOS.

Este livro reúne os aspetos 
mais importantes a ter em 
conta: como conceber uma 
boa experiência de jogo,
o que caracteriza um jogo,
a teoria de jogos, a indústria, 
como ser empreendedor, etc.

Estude a fundo os conceitos 
desta linguagem, as cons-
truções da POO em JAVA 
moderno e todas as 
construções funcionais 
trazidas pela versão 8.
Obra essencial para 
estudantes, pro�ssionais, 
autodidatas.

Código-fonte dos programas
e base de dados usada nos exemplos
do livro disponíveis em www.fca.pt,
até o livro se esgotar ou ser publicada
nova edição atualizada ou com alterações

Este livro apresenta-nos:

Teoria geral
das bases de dados
 
Desenho e normalização
de bases  de dados

Mais de 300 exemplos
de comandos SQL

Comandos SQL testados em:
Access
SQL Server
Oracle
MySQL
PostgreSQL  novo
SQLite   novo

Capítulo adicional sobre
bases de dados NoSQL
 
Aplicação-exemplo
de ligação entre a linguagem
C# e o SQL Server

Esta é a nova edição atualizada de uma obra fundamental
e de leitura obrigatória que aborda a temática do acesso a 
bases de dados através da linguagem SQL – um standard 
internacional.

Destinado aos estudantes dos cursos de Informática e Informá-
tica de Gestão de nível universitário, politécnico e ensino 
técnico, e útil também para pro�ssionais, o presente livro 
está dividido em duas partes:

A primeira apresenta os fundamentos gerais das bases 
de dados, permitindo ao leitor ter uma panorâmica global 
sobre o contexto e os sistemas de informação em que estas 
se inserem, nomeadamente os vários modelos de bases de 
dados, desenho de bases de dados, modelo entidade-
-associação e normalização.

Na segunda são apresentados e explicados, com especial 
cuidado, os principais comandos da linguagem SQL: 
SELECT / INSERT, UPDATE e DELETE / CREATE, ALTER e 
DROP / GRANT e REVOKE.

As matérias são apresentadas de forma detalhada e prag-
mática, recorrendo a múltiplos exemplos de comandos que 
são explicados com o detalhe su�ciente para se tornarem 
acessíveis mesmo àqueles que não têm qualquer experiência 
em programação.

O livro cobre também as três sublinguagens DDL, DML e 
DCL e aborda a criação de Views e Índices, Funções Estatísti-
cas, Joins, Ordenação e Subqueries. No �nal, foi adicionado 
um novo capítulo, que mostra, de uma forma simples e breve, 
as características de um sistema NoSQL.

Para os mais interessados nas áreas da Programação, é apre-
sentado um exemplo completo de ligação da linguagem C# 
a uma base de dados SQL Server.
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S0BRE O LIVRO 

Bem-vindos ao mundo das bases de dados. 

Neste livro iremos estudar e apresentar a linguagem SQL, um verdadeiro caso de 
sucesso no que respeita ao acesso e manipulação de dados. 

Este livro irá apresentar a generalidade das características da linguagem SQL. 

Para que nunca se sinta perdido, todo o texto é recheado de exemplos explicados com o 
detalhe necessário para que não deixe de os compreender. 

LINGUAGEM SQL 

A história da linguagem SQL começa em junho de 1970 com a publicação por E. F. Codd, 
no ACM journal1, de um artigo intitulado "A Relational Model of Data for Large Shared 
Data Banks".  

O modelo proposto por Codd é hoje considerado a base de trabalho para qualquer 
Sistema Gestor de Bases de Dados Relacional (SGBDR). 

A primeira implementação da linguagem SEQUEL foi realizada pela IBM e tinha como 
objetivo a implementação do modelo de Codd. A evolução desta linguagem veio a dar 
origem ao SQL. 

Já a primeira implementação comercial de SQL foi realizada pela Relational Software, 
Inc., hoje conhecida por Oracle Corporation. 

Em 1986 tornou-se um standard americano (ANSI) e no ano seguinte, um standard 
internacional (ISO). 

Nos dias de hoje, a linguagem de SQL é ainda considerada um standard dos Sistemas 
Gestores de Bases de Dados Relacionais (SGBDR), por isso, todos os fabricantes a 
integram nos seus produtos, embora possam não implementar todos os requisitos. 

O facto de ser um standard só traz vantagens para os seus utilizadores, pois as 
características essenciais da linguagem mantêm-se em todos os fabricantes destes 
sistemas. Na realidade, tal acaba por não suceder porque cada fabricante acaba por 
adicionar componentes ou características que melhoram o produto final, mas que não 
são compatíveis com o standard definido internacionalmente, e, como tal, não total-
mente compatíveis com os outros sistemas. 

Como saberá, existe um vasto conjunto de linguagens de programação disponível no 
mercado informático.  

Estas, de acordo com as suas características, são geralmente agrupadas em gerações. 

                                                      
1 Association of Computer Machinery (ACM) journal, Communications of the ACM. 
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Existem até ao momento cinco gerações de linguagens, embora não exista unanimidade 
na forma como são classificadas: 

 1.ª geração  – Código-máquina; 

 2.ª geração  – Assembly; 

 3.ª geração  – Fortran, Basic, Cobol, Pascal, C;  

 4.ª geração – SQL; 

 "5.ª geração"  – C++, Java, Delphi, C#, VB.Net. 

As gerações de linguagens de maior sucesso são a 3.ª e a "5.ª".  

A "5.ª geração" é, regra geral, conhecida como contendo as linguagens que permitem a 
Programação Orientada por Objetos (POO).  

A 4.ª geração, a que pertence o SQL e que prometia muito aos informáticos, acabou por 
se tornar numa grande desilusão. Exceto, é claro, o estrondoso sucesso que acabou por 
ser a linguagem SQL. 

Embora se possa pensar que o SQL resulta de uma evolução das linguagens que 
pertencem à 3.ª geração, isso não é verdade. 

As características abreviadas das linguagens de 3.ª geração são: 

 Existência de variáveis, arrays, etc.;  

 Existência de instruções condicionais (if, switch, case); 

 Existência de ciclos (for, while, do...while, repeat…until); 

 Possibilidade de escrita de funções e procedimentos. 

Ora, nenhuma destas características está presente na linguagem SQL, existindo, por 
isso, um corte radical com as gerações que a precederam. A título de curiosidade, 
podemos afirmar que existe maior ligação entre as linguagens de 3.ª geração e POO do 
que entre as de 3.ª e 4.ª gerações. 

Ao contrário das linguagens de outras gerações, que se destinam essencialmente a infor-
máticos, a linguagem SQL, pela sua simplicidade, destina-se a todos os potenciais utili-
zadores, sejam programadores, administradores de bases de dados, gestores, entre 
outros. 

Uma outra diferença importante é que as linguagens de 3.ª geração, como C ou Pascal, não 
têm um objetivo definido. Tanto podem servir para implementar uma interface gráfica, 
como para controlar um sistema de endoscopia gástrica, por exemplo. 

É precisamente neste aspeto particular que o SQL é diferente, pois o objetivo da 
linguagem é claramente o processamento de dados. Mais especificamente, o objetivo da 
linguagem SQL é servir de interface entre o utilizador dos dados e um SGBDR como o 
Oracle ou o SQL Server. 
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Os comandos SQL correspondem a instruções que visam, de alguma forma, processar 
ou aceder aos dados existentes num SGBDR. 

CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM SQL 

A linguagem SQL implementa os conceitos definidos no modelo relacional, um modelo 
largamente aceite e recomendado. 

A utilização deste standard internacional reduz as incompatibilidades entre os sistemas e 
evita que se opte por arquiteturas proprietárias que implicam maiores custos de 
desenvolvimento e maior esforço financeiro e humano por parte dos intervenientes. 

Com a linguagem SQL é possível: 

 Criar, alterar e remover todas as componentes de uma base de dados, como 
tabelas, campos, views, índices, etc.; 

 Inserir, alterar e apagar dados; 

 Interrogar a base de dados, obtendo como resposta o conjunto de registos que 
obedece às condições indicadas; 

 Controlar o acesso dos utilizadores à base de dados e as operações a que cada um 
deles pode ter acesso; 

 Obter a garantia da consistência e integridade dos dados. 

De notar que a linguagem SQL realiza o conjunto das tarefas enunciadas através de uma 
linguagem simples, de fácil aprendizagem e implementação. 

ORGANIZAÇÃO DO LIVRO 

No início de cada capítulo são apresentados, de forma sucinta, os principais conteúdos 
que serão desenvolvidos no capítulo. 

O aspeto deste conjunto de tópicos é semelhante ao que a seguir se apresenta: 
 

Principais Conteúdos 

 Breve história do SQL  Características da linguagem SQL  
 

Sempre que forem apresentados comandos, será indicada qual a sua sintaxe, utilizando 
uma fonte diferente para a diferenciar do resto do texto. Seguem-se alguns exemplos. 

A sintaxe do comando é a seguinte:  

 DELETE FROM Tabela 

 [WHERE Condição] 
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Ou  

 SELECT … 

 FROM … 

 WHERE valor [NOT] BETWEEN valor1 AND valor2 

O uso de parênteses retos na sintaxe indica que a componente dentro dos mesmos é 
opcional. 

Note-se que as palavras reservadas da linguagem são sempre colocadas em maiúsculas. 
Tal não é um requisito, mas é uma prática largamente aceite e adotada, como forma de 
realçar que se trata de código SQL. 

Neste livro serão apresentados múltiplos exemplos de comandos escritos na linguagem 
SQL para cimentar a matéria apresentada. 

Nesta nova edição iremos apresentar exemplos de comandos e os respetivos resultados 
em seis arquiteturas, pois iremos adicionar duas outras (PostgreSQL e SQLite) que se 
tornaram importantes devido à preferência dos utilizadores por ambientes e produtos 
open source. São elas: 

 Access (Microsoft); 

 SQL Server (Microsoft); 

 Oracle (Oracle); 

 MySQL (Oracle); 

 PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group); 

 SQLite (SQLite Consortium). 

Embora se trate de um standard, existem aspetos na linguagem que variam de 
implementação para implementação, e outros nem sequer fazem parte de algumas 
implementações. Por isso, todos os exemplos neste livro são precedidos de um 
cabeçalho indicativo dos sistemas onde o comando é válido. Vejamos: 

O comando seguinte é válido e aceite por todos os sistemas. 

 

 SELECT *  

 FROM Premio 

O comando seguinte é válido em todos os sistemas analisados, exceto Access. 

 
 SELECT * 
 FROM Mensagem 
 WHERE Mensagem LIKE 'T%' 
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O comando seguinte é válido apenas em Access. 

 
 SELECT * 

 FROM Mensagem 

 WHERE Mensagem LIKE 'T*' 

Como pode observar nos exemplos anteriores, o tipo de letra em que são escritos os 
exemplos também é diferente do tipo de letra utilizado para o texto. 

 SELECT * 

 FROM Mensagem 

Algumas partes dos exemplos são colocadas a bold para realçar o aspeto que está a ser 
apresentado. 

 SELECT * 

 FROM Mensagem 

 WHERE Mensagem LIKE 'T%' 

A utilização de bold ao longo da obra serve para destacar algum item ou componente no 
contexto que se está a analisar. 

Se o comando fornecer algum resultado, este será apresentado da seguinte forma: 

 
 SELECT Id, Nome, Telefone FROM Pessoa 

Colocando os valores numa grelha: 
+-----+----------------+----------------+ 
| Id  | Nome           | Telefone       | 
+-----+----------------+----------------+ 
| 649 | Carla Santiago | NULL           | 
|   5 | Rute Isabel    | 217 555 666    | 
|  37 | Isa Rodrigues  | NULL           | 
|  25 | Rute Bernardo  | +44 919155666  | 
|  14 | Isabel Augusto | +351 962333444 | 
| 132 | Zulmira Santos | NULL           | 
|  42 | António Dias   | 21 7111 222    | 
+-----+----------------+----------------+ 

Em alguns exemplos ou sistemas, o valor NULL pode não ser representado visualmente: 
+-----+----------------+----------------+ 
| Id  | Nome           | Telefone       | 
+-----+----------------+----------------+ 
| 649 | Carla Santiago |                | 
|   5 | Rute Isabel    | 217 555 666    | 
|  37 | Isa Rodrigues  |                | 
|  25 | Rute Bernardo  | +44 919155666  | 
|  14 | Isabel Augusto | +351 962333444 | 
| 132 | Zulmira Santos |                | 
|  42 | António Dias   | 21 7111 222    | 
+-----+----------------+----------------+ 
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Durante o desenrolar dos capítulos são realçados alguns conceitos ou notas importantes, 
os quais são apresentados graficamente da seguinte forma:  

 

Base de dados 

Consiste numa coleção de dados estruturados, organizados e armazenados de forma 
persistente por uma aplicação informática. 

 

 

A cláusula DISTINCT permite eliminar repetições de linhas no resultado de um comando 
SELECT.  

 
Não é de mais referir que, em informática, podem existir inúmeras soluções para o 
mesmo problema, pelo que as soluções aqui apresentadas não são únicas e podem, 
eventualmente, nem ser as melhores para cada um dos problemas. 

ESTRUTURA DO LIVRO 

Este livro encontra-se dividido em duas partes: 

 Parte I – Bases de Dados; 

 Parte II – SQL. 

Existe ainda um apêndice, no final do livro, que mostra de que forma uma linguagem 
orientada por objetos (C#) se liga e manipula uma base de dados (SQL Server). 

PARTE I – BASES DE DADOS 

A primeira parte do livro é composta por quatro capítulos com características maioritaria-
mente descritivas, que apresentam a parte teórica associada ao desenho, bem como a 
compreensão do que é a arquitetura de uma base de dados. 

Capítulo 1 Bases de Dados: Visão Geral 

Capítulo 2 Modelos de Bases de Dados 

Capítulo 3 Desenho de Bases de Dados Relacionais 

Capítulo 4 Normalização 

CONCEITO 

NOTA 
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PARTE II – SQL 

Na segunda parte do livro trataremos, efetivamente, de apresentar a linguagem que dá 
nome ao livro. 

Como não podia deixar de ser, o comando SELECT – o comando de extração de dados 
da linguagem SQL – irá ocupar os Capítulos 5 a 10, explicando cada uma das cláusulas 
que compõem o comando e as possíveis variantes. 

Mas a apresentação da linguagem SQL irá prolongar-se até ao final do Capítulo 15, como 
demonstrado no seguinte quadro: 

 

Capítulo 5 Comando SELECT: Seleções Simples 

Capítulo 6 Comando SELECT: Ordenação 

Capítulo 7 Comando SELECT: Juntar Tabelas 

Capítulo 8 Comando SELECT: Funções de Agregação 

Capítulo 9 Comando SELECT: Agrupar a Informação 

Capítulo 10 Comando SELECT: Subqueries 

Capítulo 11 Processamento de Dados 

Capítulo 12 Criação e Manutenção de Tabelas 

Capítulo 13 Views e Índices 

Capítulo 14 Transações 

Capítulo 15 Segurança 

Nesta nova edição adicionamos um capítulo extra que permitirá ao leitor ter um breve 
contacto com uma possível alternativa às bases de dados relacionais – as bases de 
dados NoSQL. 

Capítulo 16 NoSQL 

No final do livro, o leitor tem ainda disponível um Apêndice com a totalidade do código 
escrito em C#, que gere uma pequena base de dados, armazenada em SQL Server, que 
contém o conjunto das tabelas utilizadas ao longo deste livro.  

Apêndice 1 SQL e C# 

No site da Editora, em www.fca.pt poderá ainda fazer o download de um apêndice com 
o seguinte conteúdo: 

Apêndice 2 SQL Embutido  
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SISTEMAS UTILIZADOS 

Neste livro, todos os exemplos foram testados em seis Sistemas Gestores de Bases de 
Dados Relacionais (SGBDR). 

O leitor terá sempre disponível o código necessário para testar os exemplos apresen-
tados neste livro, pois encontrará no site da Editora, em www.fca.pt, a base de dados 
com os dados usados nos exemplos ou o ficheiro com o conjunto de comandos SQL a 
executar para criar os dados em cada sistema.  

ACCESS 2013 (WWW.MICROSOFT.COM) 

 
Um dos sistemas escolhidos foi o Access da Microsoft, por ser de utilização generalizada 
para pequenas bases de dados em ambiente Windows e de fácil acesso aos leitores, 
pois praticamente toda a gente tem acesso ao Office, embora o Access não faça parte 
da versão mais básica deste produto. 

 
IMAGEM DO ACCESS (MICROSOFT) 

Para ter acesso à base de dados de exemplo com os dados utilizados ao longo deste 
livro, faça o download do ficheiro a partir do site da FCA. Abra a pasta Access e depois 
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faça duplo clique no ficheiro para que a base de dados seja apresentada dentro do 
ambiente do Access. 

O ambiente gráfico apresentado pelo Access é bastante interessante; no entanto, as 
bases de dados deixam algo a desejar, dado que é relativamente comum ficarem em 
estados não consistentes. 

No que diz respeito ao SQL, este ambiente não permite executar mais do que um 
comando de cada vez, o que é uma enorme limitação. 

 
IMAGEM DE ERRO NO ACCESS QUANDO HÁ MAIS DO QUE UM COMANDO SQL A EXECUTAR 

Se necessitar de executar mais do que um comando, terá que os escrever e executar, 
um a um, na janela Query Design. 

Embora seja uma base de dados interessante para iniciados, se realmente está a pensar 
fazer algo mais do que tabelas com alguns dados, então o melhor mesmo é optar por 
uma das outras bases de dados. 

SQL SERVER 2014 (WWW.MICROSOFT.COM) 

 
O SQL  Server é o SGBD da Microsoft. Se é fã da Microsoft e pretende usar uma base de 
dados em Windows, então esta é a opção mais comum. Em termos de características e 
fiabilidade, o SQL Server deixa o Access a anos-luz de distância. 

Existem várias versões disponíveis, algumas gratuitas (as denominadas Express) que ser-
vem perfeitamente para a utilização no contexto deste livro. 
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Para ter disponível a base de dados exemplo usada ao longo deste livro, execute o 
seguinte conjunto de passos: 

1. Faça o download do ficheiro com os scripts a partir do site da Editora (www.fca.pt). 

2. Execute o SQL Server. 

3. Aceda ao menu File/Open/File (selecione o ficheiro Db.SQL na pasta SQL Server). 

4. Prima o botão Execute (ícone com um ponto de exclamação encarnado). 

5. Na árvore da esquerda faça Refresh na lista das bases de dados. 

6. Faça clique com o botão direito do rato na base TesteSQL/New Query. 

É neste ambiente que terá acesso a executar os exemplos numa base de dados já criada 
e contendo algumas tabelas com registos carregados. 

 
IMAGEM DO SQL SERVER 2014 (MICROSOFT) 

De notar que existe uma confusão generalizada sobre os termos SQL e SQL Server. 
Muitos leitores pensam que são uma e a mesma realidade, mas na verdade muito pouco 
têm em comum. Este livro é sobre a linguagem SQL, que é de larga utilização no acesso 
e na manipulação de bases de dados. A expressão "SQL Server" designa um dos siste-
mas que usa a linguagem SQL. 

ORACLE 11G R2 (WWW.ORACLE.COM) 

 
Trata-se de uma referência na indústria informática, onde aparece no topo do ranking de 
popularidade dos SGBD. 
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IMAGEM GENÉRICA DE UMA DAS COMPONENTES DA ORACLE (SQL PLUS) 

MYSQL 5.7.9 (WWW.MYSQL.COM) 

 
O SGBD denominado MySQL faz também parte do vasto leque de produtos da Oracle. 
Este deverá ser o SGBD com maior adoção e maior crescimento na atualidade, em parte 
porque é open source, gratuito e bastante fiável. 

 
IMAGEM DO MYSQL A EXECUTAR NUMA JANELA DE COMANDO 
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Existe também uma interface gráfica que é possível instalar, denominada phpMyAdmin, 
que tem a vantagem de ser acessível em ambiente web. 

 
IMAGEM DA INTERFACE GRÁFICA PHPMYADMIN A EXECUTAR EM AMBIENTE WEB 

Para criar a base de dados exemplo usada neste teste, execute o seguinte comando já 
dentro do ambiente do MySQL: (Atenção: sem colocar ";" no final!) 

  mysql> source ./db.sql 

Ou 

  mysql> source (CAMINHO)/db.sql 

POSTGRESQL 9.4.5 (WWW.POSTGRESQL.ORG) 

 
O PostgreSQL é um sistema muito poderoso com um elevado número de características 
e funcionalidades. De todos os SGBD aqui apresentados deverá ser o que tem menor 
adoção. Ainda assim, trata-se de uma peça de tecnologia a ter em conta.  
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EXEMPLO DO RESULTADO DA EXECUÇÃO DE UM COMANDO SQL SOBRE A BASE DE DADOS POSTGRESQL 

 

Se fizer a instalação deste sistema em Windows e verificar que os acentos não estão 
corretos, então remova a base de dados e depois de executar o comando CMD (Terminal) 
mude as definições do teclado (executando, por exemplo, o comando cmd /c chcp 1252). 
Só então deverá executar os comandos necessários à criação da base de dados.  

SQLITE 3.9.1 (WWW.SQLITE.ORG) 

 
Com o surgimento das aplicações móveis, tornou-se necessário utilizar fontes de dados 
robustas, mas de pequeno porte e sem grandes necessidades de administração, uma 
vez que em cada periférico móvel, em princípio, não há ambiente concorrencial entre 
utilizadores e os recursos de memória e disco são relativamente limitados. 

A Internet das coisas (televisões, automóveis, frigoríficos, sensores remotos, etc.), que 
está aí a despertar, também será mais um aliado desta plataforma simples, mas 
extremamente útil e fiável. 

NOTA 
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IMAGEM DE UM ECRÃ COM UMA INTERROGAÇÃO DA BASE DE DADOS SQLITE 

Depois de fazer a instalação, execute o seguinte comando e verifique se os acentos 
estão corretos: 

  SELECT Nome FROM Pessoa; 

 

 Se fizer a instalação deste sistema em Windows e verificar que os acentos não estão 
corretos, consulte a Nota da página anterior.   

SQL FIDDLE (WWW.SQLFIDDLE.COM) 

Apresentamos agora não um SGBD, mas um site muito interessante, que permite testar 
comandos sem ter que instalar os produtos no seu computador. 

NOTA 
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À data de escrita desta nova edição do livro, estão disponíveis para testes neste site as 
seguintes arquiteturas: 

 
 

. 

 



 

 

 

www.fca.pt 
Acompanhe a FCA de perto e conheça as Nossas Coleções 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nova coleção sobre os grandes temas 
da Ciência dos Dados: Data Science, 

Big Data, Analytics e Internet das 
Coisas. Com uma abordagem muito 

prática e demonstração de exemplos 
e projetos, estes são os livros 

essenciais aos profissionais do futuro! 

Dedicada a todos os envolvidos com 
as Tecnologias de Informação, é 

indispensável para todos aqueles que 
pretendam desenvolver as suas 

aplicações de acordo com as 
tecnologias mais recentes 

Nova coleção que serve os 
referenciais dos cursos de 

educação e formação profissional 
da indústria metalomecânica. Com 

livros profusamente ilustrados, 
escrita simples e exercícios para 

autoaprendizagem 

  
 

Coleção sobre um tema bastante 
importante no panorama atual, 

onde apresentamos livros 
dedicados aos utilizadores, aos 
profissionais e aos estudantes 

A coleção da FCA para os estudantes 
do Ensino Superior. Aborda as princi-

pais temáticas de um curso TI. Útil 
também para profissionais que 

pretendam atualizar os seus 
conhecimentos 

Dedicada não só aos profissionais 
de Sistemas de Informação, mas 

também a Gestores e outros 
profissionais de Informática, assim 

como aos estudantes de 
licenciaturas e mestrados 

   

Destinada aos alunos dos diversos 
Cursos de Educação e Formação 

para Jovens (3.º Ciclo do EB e cursos 
profissionais do ES) e para Adultos, 

de acordo com os respetivos 
programas. Útil também para 

autoformação 

Esta coleção, única em 
Portugal, é dedicada à Gestão 

de Projetos segundo as 
melhores e mais atuais práticas 

Dedicada aos amantes do 
digital, coloca à disposição de 

amadores e profissionais 
conhecimentos anteriormente 
apenas acessíveis através de 

obras estrangeiras 

  
 

Concebida para iniciação  
e prática, esta coleção  
permite-lhe aprender  

a matéria através  
de exercícios  

práticos, resolvidos  
passo a passo 

Esta coleção mostra-lhe, com 
uma liguagem simples e 

acessível, como tirar partido das 
últimas versões dos programas 

para utilizadores e sistemas 
operativos mais utilizados, 

através de exemplos e exercícios 
resolvidos para praticar 

Os livros desta coleção, simples 
e objetivos, profusamente 

ilustrados com exemplos passo 
a passo, levam-no a dominar 
com rapidez e facilidade as 

matérias apresentadas 

 

Novo! 
Novo!


	SQL_issuu
	issuu3

