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As atividades a seguir deverão ser feitas individualmente e enviadas via

Teams (exclusivamente) até a data especi�cada. Entregues até 2 dias após o

prazo terão desconto de 50% na nota, e após 2 dias, não serão consideradas.

Temos o banco de dados Universidade, que se encontra povoado

através da entrega de povoamento feria anteriormente. O esquema com o

povoamento está disponibilizado no Teams.

1 Orientações

1. As consultas devem estar �indentadas� (use tabulações!)

2. Deve ser entregue a consulta SQL com o resultado da consulta. Tudo

em um arquivo texto com extensão .sql.

Exemplo:

1 /*
2 -- 9) Mostrar todos os alunos
3 */
4 SELECT *
5 FROM aluno;
6 /*
7 "Celso";2345;22;"Sao Carlos"
8 "Pedro";2344;27;"Sao Carlos"
9 "Cicero";3456;22;"Araraquara"
10 "Carlitos";4567;21;"Ibitinga"
11 "Catarina";5678;23;"Sao Carlos"
12 "Cibele";6789;21;"Araraquara"
13 "Corina";7890;25;"Rio Claro"
14 "Celina";8901;23;"Sao Carlos"
15 "Celia";9012;20;"Rio Claro"
16 "Cesar";123;21;"Araraquara"
17 "Carlos";1234;21;"Sao Carlos"
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18 */
19 /*
20 10) Mostrar todos os professores
21 */
22 SELECT *
23 FROM PROFESSOR;
24 /*
25 "Ari";"1111 ";"MS-1 ";25
26 "Adao";"2222 ";"MS-2 ";30
27 "Anselmo";"3333 ";"MS-2 ";31
28 "Amalia";"8888 ";"MS-3 ";39
29 "Ana";"4444 ";"MS-3 ";31
30 "Alice";"5555 ";"MS-3 ";35
31 "Amauri";"6666 ";"MS-3 ";34
32 "Artur";"7777 ";"MS-4 ";41
33 "Adriana";"9999 ";"MS-5 ";45
34 */

2 Exercícios

1. Crie uma tabela produto (código, nome, preço de custo, preço
de venda) e uma tabela estoque (código do produto, quantidade).
Faça as restrições necessárias.

2. Preencha a tabela de produto com pelo menos 8 tuplas, e a tabela

estoque com pelo menos 4 tuplas.

3. Junte as tabelas utilizando [ INNER ] JOIN. Descreva o resultado

e sua diferença para o comando WHERE.

4. Juntar as tabelas utilizando LEFT [ OUTER ] JOIN. Descreva o

resultado e sua diferença com o anterior.

5. Juntar as tabelas utilizando RIGHT [ OUTER ] JOIN. Descreva o

resultado e sua diferença com o anterior.

6. Juntar as tabelas utilizando FULL [ OUTER ] JOIN. Descreva o

resultado e sua diferença com o anterior.
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7. Juntar as tabelas utilizando CROSS JOIN. Descreva o resultado e sua

diferença com os anteriores.

8. Veri�car se é possível juntar as tabelas com o NATURAL JOIN. Se não
for, mude a DDL das tabelas para que seja possível.

9. Use a parte da sintaxe relacionada com USING (condição_de_jun
ção, ...) � veja a documentação do SELECT em https://www.
postgresql.org/docs/15/sql-select.html para entender o

seu uso (equijunção).

10. Listar todos os produtos que possuem estoque.

11. Listar todos os produtos juntamente com a quantidade em estoque.
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