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Na segunda parte criamos a classe TesteAgenda.java que passava alguns 

parâmetros para a classe ContatoDAO.java acessando o método save, que é o 

responsável por realizar o Insert na tabela contatos. 

Na classe ContatoDAO.java, vamos criar o método apagar que deve receber como 

parâmetro qual id do cadastro desejamos apagar. 

Crie o método apagar na classe ContatoDAO.java. 

 
Figura 1  - Método apagar na classe ContatoDAO.java 

 

Vamos agora inserir as tratativas com Try...catch...finally. 
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Figura 2 - Tratativas com Try...catch...finally 

Complete o código da cláusula try. 
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Figura 3 - Continuação Try..Catch..Finally 

Dentro da cláusula finally, vamos adicionar mais uma tratativa com try...catch...finally 

para executar o fechamento do banco de dados e da consulta. 
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Figura 4 - Tratamento da execução e fechamento do banco de dados e da consulta 

Insira o código na cláusula try para verificar se a execução da consulta e a conexão 

com o banco de dados é diferente de nullo, caso verdadeiro, fechar ambas. 

 

Figura 5 - Verificação se a execução da consulta e a conexão com o banco de dados é diferente de nullo 
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Adicione o tratamento de erros em catch. 

 

Figura 6 - Tratamento de erros em catch 

 A classe ContatoDAO é a responsável por receber as solicitações e processar as 

consultas no banco de dados. 

Dados da tabela contatos antes da execução do método. 

 

Figura 7 - Dados da tabela contatos antes da execução do método 

Para testar o funcionamento do método que acabamos de criar, vamos agora editar 

a classe TesteAgenda.java para remover um registro da tabela contatos. 

Inclua como comentário as linhas do código a seguir para que não seja executada 

novamente a rotina de inserção. 
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Figura 8 - TesteAgenda.java para remover um registro da tabela contatos 

Tecle shift+F6 para rodar a aplicação e verifique se o registro 3 foi excluído da tabela 

contatos. 

Agora vamos acrescentar o método que faz a atualização de valores modificando a 

classe ContatoDAO. 
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Figura 9 - Método que faz a atualização de valores modificando a classe ContatoDAO 

Para testar, comente as linhas que fazem a remoção e inclua o seguinte trecho de 

código na classe TestaAgenda.java. 
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Figura 10 - Objeto de Teste para atualização 

Resultado após a atualização: 

 

Figura 11 - Resultado após a atualização 
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Por fim, precisamos criar um método que faça a listagem de todos os registros da 

tabela contatos. 

Vamos acrescentar o método List<Contato> na classe ContatoDAO. 

 

Figura 12 - Método List<Contato> na classe ContatoDAO 

Acrescente o código abaixo para executar o método apagar da classe ContatoDAO. 
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Figura 13 - Continuação método List<Contato> 
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Na classe TesteAgenda.java, comente os códigos anteriores e teste a execução 

para visualizar a lista de contatos. 

 

Figura 14 - Código para teste da listagem de valores 
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Tecle Shift+F6 para testar a aplicação e veja o resultado no console. 

 

Figura 15 - Resultado no Console do Netbeans 

Agora temos todas as operações que são realizadas em CRUD (Create, Read, 

Updade e Delete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


