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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 atra-
vés da entrega de povoamento feria anteriormente. O esquema com o povo-
amento 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"
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17 "Carlos";1234;21;"Sao Carlos"
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. Para três faculdades diferentes à sua escolha, mostre quantos alunos
estão matriculados em cada uma delas.

2. Escolha agora 3 faculdades diferentes das anteriores, e mostre para
cada uma os dados do/a(s) estudante(s) com o CRA mais alto (pode
haver mais de um, se houver empate no CRA máximo).

3. Escolha agora 3 faculdades diferentes das anteriores, e mostre qual o
salário médio dos professores de cada uma delas.

4. Qual o orçamento total da universidade? (considerando que apenas as
faculdades inseridas no banco compõem a mesma).

5. Usando os dados da tabela estudante ou da tabela professor,
explore algum dado da mesma usando uma função de agregação para
análise estatística (mais detalhes em https://www.postgresql
.org/docs/current/functions-aggregate.html#FUNC
TIONS-AGGREGATE-STATISTICS-TABLE ou, em português, em
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https://pgdocptbr.xyz/functions-aggregate.html#FU
NCTIONS-AGGREGATE-STATISTICS-TABLE).

6. Usando agrupamento, mostre o CRA médio dos alunos de todas as
faculdades (agrupe por faculdade).

7. Mostre quantos professores trabalham em cada faculdade, para todas
as faculdades cadastradas. Na tabela resultante, a coluna com a quan-
tidade deve ser chamada de num_docentes.

8. Mostre, para cada estudante, o seu id, o seu nome e a quantidade
de turmas que o mesmo frequenta (dica: faça junção natural entre as
tabelas estudante e frequenta, como no exemplo visto em aula
envolvendo cupons e clientes).
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