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Comandos SQL já vistos
set search_path to “nome-schema”;

CREATE TABLE nome-tabela ( COLUNA_01 TIPO, COLUNA_02 TIPO, ...);

CREATE SCHEMA nome-schema;

INSERT INTO tabela (A1, A2, A3...) VALUES (V_A1, V_A2, V_A3...);

SELECT A1, A2, A3... FROM tabela WHERE predicado [ORDER BY A1 ASC];

DELETE FROM tabela WHERE predicado;

UPDATE tabela SET A1 = V_A1, ... WHERE predicado;

DROP TABLE tabela; 

show search_path;



Comandos SQL já vistos
NULL e vazio
DEFAULT
CONSTRAINT
PRIMARY KEY (PK)
FOREIGN KEY (FK)
ALTER TABLE



ALTER TABLE
ALTER TABLE tabela ADD PRIMARY KEY (ssn);

ALTER TABLE tabela1 

ADD  FOREIGN KEY(at) REFERENCES tabela2(at);

ALTER TABLE products 

ALTER COLUMN product_no SET NOT NULL;

ALTER TABLE products 

DROP CONSTRAINT some_name;

ALTER TABLE products 

ALTER COLUMN product_no DROP NOT NULL;



Restrição de Integridade Referencial

 Se uma relação R2 inclui uma chave estrangeira FK 
equivalendo à chave primária PK de uma relação R1 
então todo valor de FK em R2 deve:
 Ou ser igual ao valor de PK de alguma tupla de R1;
 Ou ser totalmente nulo;

 Exemplo1: Criação de chave estrangeira na tabela 
passagem.
svpa_gribeiro=>CREATE TABLE passagem(
   num           INTEGER,
   ...
   PRIMARY KEY (num),
   CONSTRAINT cliente_fk FOREIGN KEY (id_cliente)
          REFERENCES cliente(cod_cli) ON DELETE NO ACTION
                                      ON UPDATE NO ACTION);
Caso a tabela já exista:
ALTER TABLE passagem   
ADD CONSTRAINT voo_fk FOREIGN KEY (num_voo)
              REFERENCES voo(id_voo) ON DELETE NO ACTION
                                      ON UPDATE SET NULL);



Ações Referenciais

 Ações que ocorrem quando um registro 
referenciado por chave estrangeira sofre 
alteração
 SET NULL → Define como NULL toda chave estrangeira que 

referenciava o registro alterado/removido

 SET DEFAULT → Define com o valor DEFAULT toda chave 
estrangeira que referenciava o registro alterado/removido

 CASCADE → Atualiza/Remove toda chave estrangeira que 
referenciava o registro alterado/removido

 NO ACTION → Rejeita qualquer alteração que causa violação 
de integridade referencial, mas permite a alteração de 
registros referenciados (caso a referência se mantenha com 
outro registro)

 RESTRICT → Semelhante ao NO ACTION, mas com a restrição 
adicional de que as referências não podem ser desfeitas



SQL DML

 Exemplos - junção:
 Usada quando precisamos de informações de mais de uma 

tabela
 A cláusula from define um produto cartesiano entre as 

relações 
 Boa prática: Todo JOIN precisa de restrição do 

relacionamento

 T1 INNER JOIN T2: Só retornam as linhas que ocorrem em 
T1 e em T2.

 T1 LEFT JOIN T2: retornam todas as linhas que ocorrem 
em T1 e, se tiver ocorrência em T2, as linhas 
correspondentes de T2.

 T1 RIGTH JOIN T2: retornam todas as linhas que ocorrem 
em T2 e, se tiver ocorrência em T1, as linhas 
correspondentes de T1.





Combinações

• Relacionar a passagem com o respectivo cliente

• SELECT * FROM passagem, cliente WHERE 
passagem.cod_cli = cliente.cod_cli;

• SELECT * FROM passagem LEFT JOIN cliente ON 
passagem.cod_cli = cliente.cod_cli;

• SELECT * FROM passagem RIGHT JOIN cliente 
ON passagem.cod_cli = cliente.cod_cli;



Combinações

• Relacionar a passagem com o respectivo cliente

• SELECT * FROM passagem, cliente WHERE passagem.cod_cli = 
cliente.cod_cli;

• SELECT * FROM passagem LEFT JOIN cliente ON 
passagem.cod_cli = cliente.cod_cli;
– SELECT * FROM cliente RIGHT JOIN passagem ON passagem.cod_cli 

= cliente.cod_cli;

• SELECT * FROM passagem RIGHT JOIN cliente ON 
passagem.cod_cli = cliente.cod_cli;
– SELECT * FROM cliente LEFT JOIN passagem ON passagem.cod_cli 

= cliente.cod_cli;



Campos Qualificados e 
Rótulos

• Exemplo1 – Campo qualificado:
SELECT cliente.cod_cli, cliente.nome
                FROM cliente;

(XX ROWS)

• Exemplo2 – Campo rotulado:
SELECT cliente.cod_cli AS CODIGO_CLIENTE,
                   cliente.nome    AS NOME_CLIENTE
                FROM cliente;

(XX ROWS)

• Exemplo3 – Tabela rotulada:
SELECT c.cod_cli AS CODIGO_CLIENTE,
                   c.nome    AS NOME_CLIENTE
                FROM cliente AS c;

(XX ROWS)

Acesso absoluto

Renomeação de atributo

Renomeação de tabela



Recuperação de Expressões

• Exemplo1 – Convertendo o valor da passagem 
para Dólar:
SELECT (valor / ‘2.05’) AS VALOR_EM_DOLAR
FROM passagem;
(XX ROWS)



Comentários

• Comentário de linha: -- comentário....
• Comentário de bloco: /* comentário... */

CREATE TABLE passagem(
   num           INTEGER,
   valor         NUMERIC(5,2) NOT NULL, -- Este campo
                                        -- não pode ser
                                        -- nulo!
   poltrona      INTEGER      NOT NULL,
   data_compra   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   tipo_cartao   INTEGER,               /* Este campo
                                           pode ser
                                           nulo! */
   num_cartao    VARCHAR(30) NOT NULL,
   cod_cli       INTEGER     NOT NULL,
   PRIMARY KEY (num));

CREATE



SQL DML

 Exemplos:

Física
Metodologia
Banco de Dados
Metodologia
Estatística
Estatística
Banco de Dados
disciplina

5.0002
9.0003
7.5005

3.0002

4.5005

8.0001
6.0001
notaluno

Alunos

Fabio004
Pedro003

José005

Maria002
João001
nomeid Matricula



SQL DML

 Exemplos – consulta simples:
1) Liste todos os alunos:

 SELECT *

FROM alunos

2) Liste em ordem alfabética quais as disciplinas oferecidas:

SELECT DISTINCT m.disciplina

FROM matricula AS m

ORDER BY m.disciplina ASC



SQL DML

 Exemplos – consulta simples:
3) Selecione os códigos dos alunos que tiveram alguma nota 

maior do que 1 e menor do que 4:

SELECT aluno FROM matricula

WHERE nota BETWEEN 1 AND 4

SELECT aluno FROM matricula

WHERE nota >= 1 AND nota <= 4

4) Selecione os nomes dos alunos que começam com a letra 
“J” e que tem a letra “s”:

SELECT nome FROM alunos

WHERE nome LIKE ‘J%’

AND   nome LIKE ‘%s%’



SQL DML

 Exemplos – operador de agregação:
 AVG(…): média dos valores da coluna
 SUM(…): soma dos valores da coluna
 COUNT(…): número de valores na coluna
 MAX(…): maior valor na coluna
 MIN(…): menor valor na coluna

 Podem ser aplicados pra todos os registros de uma tabela 
ou para grupos de registros (usando o   group by) 



SQL DML

 Exemplos – operador de agregação:
5) Quantos alunos estão cadastrados no banco:

SELECT COUNT(*) AS num FROM alunos

6) Quantos alunos estão matriculados em cada disciplina:

SELECT disciplina, COUNT(*) AS num

FROM matricula

GROUP BY disciplina

7) Qual a média das notas de cada aluno:

SELECT aluno, AVG(nota) AS media

FROM matricula

GROUP BY aluno



SQL DML

 Exemplos – operadores de conjunto (União):
14) Selecione os alunos:

(SELECT id FROM alunos)

UNION

(SELECT aluno FROM matricula)  

15) Selecione os alunos (mantendo os alunos repetidos):

 (SELECT id FROM alunos)

UNION ALL

(SELECT aluno FROM matricula) 



SQL DML

 Inserção: 
INSERT INTO alunos VALUES (001, 'João');
INSERT INTO alunos (id, nome) VALUES (002, 'Maria');

 Remoção: 
DELETE FROM alunos; 
DELETE FROM matricula WHERE disciplina = ‘Estatistica’

 Alteração: 
UPDATE matricula SET disciplina = ‘Estatistica I’
WHERE disciplina = ‘Estatistica’;

UPDATE matricula SET nota = nota + 1.5
WHERE aluno = 001 AND disciplina = ‘Banco de Dados’;



Resumo



SQL

 Consulta SQL
Sintaxe SIMPLIFICADA/BÁSICA da consulta 

SQL (PostgreSQL)

SELECT 
* | expression [, ... ]
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY expression [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ]
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL ] select ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC ] [, ...] ]
[ LIMIT { count } ]
[ OFFSET count ]

expression: atributos ou operações sobre
from_item: conjunto de relações ou consulta
condition: condição lógica entre valores
select: outra consulta SELECT
count: número qualquer
[, …]: Lista de mais identificadores



SQL

 Consultas SQL

UPDATE table_name
    SET column = { expression | DEFAULT } [, ...]
    [ WHERE condition ]

DELETE FROM table_name
    [ WHERE condition ] 

INSERT INTO table_name [ ( column [, ...] ) ]
    { DEFAULT VALUES | VALUES ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) | query }

DROP TABLE [ IF EXISTS ] table_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

expression: atributos ou operações sobre
from_item: conjunto de relações ou consulta
condition: condição lógica entre valores
select: outra consulta SELECT
count: número qualquer
[, …]: Lista de mais identificadores



SQL

 Consulta SQL
CREATE  TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name ( [
  { column_name data_type 
    | table_constraint
  }
  [, ... ]
] )
onde table_constraint pode ser:
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL |
  NULL |
  CHECK ( expression ) |
  DEFAULT default_expr |
  UNIQUE index_parameters |
  PRIMARY KEY index_parameters |
  REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] 

[ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] 
}

expression: atributos ou operações sobre
from_item: conjunto de relações ou consulta
condition: condição lógica entre valores
select: outra consulta SELECT
count: número qualquer
[, …]: Lista de mais identificadores



SQL

 Consulta SQL
ALTER TABLE [ ONLY ] table_name [ * ]
    action [, ... ]
ALTER TABLE [ ONLY ] table_name [ * ]
    RENAME [ COLUMN ] column TO new_column
ALTER TABLE  table_name
    RENAME TO new_name
ALTER TABLE  table_name
    SET SCHEMA new_schema
onde action pode ser:
    ADD [ COLUMN ] column data_type
    DROP [ COLUMN ] [ IF EXISTS ] column
    ALTER [ COLUMN ] column [ SET DATA ] TYPE data_type
    ALTER [ COLUMN ] column SET DEFAULT expression
    ALTER [ COLUMN ] column DROP DEFAULT
    ALTER [ COLUMN ] column { SET | DROP } NOT NULL
    DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ]  constraint_name [ RESTRICT | CASCADE ]

expression: atributos ou operações sobre
from_item: conjunto de relações ou consulta
condition: condição lógica entre valores
select: outra consulta SELECT
count: número qualquer
[, …]: Lista de mais identificadores



Equivalência entre AR e SQL

 Transição entre Álgebra Relacional para 
SQL
Símbolos → identificadores literais (Tokens)Álgebra Relacional SQL Sintaxe SQL

Rename as R as novo_nome
R.a as novo_nome

Seleção/Restriçã
o

WHERE R WHERE R.a operador valor

X: Produto 
Cartesiano

FROM FROM R, S

Projeção SELECT SELECT R.a, R.b

U: União UNION R UNION S

Intersecção INTERSEC
T

R INTERSECT S

–: Diferença MINUS R MINUS S



Equivalência entre AR e SQL

 Transição entre Álgebra Relacional para 
SQL
Formatação da consulta em AR

(disciplina) ((Nome=NomeA)(Matricula X Aluno))

Formatação da consulta em SQL
SELECT disciplina FROM Matricula, Aluno 

WHERE Nome = NomeA



Resumo
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