
MC 536 – LAB 01

INTRUÇÕES

Baixar o arquivo populate-database.sql disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1ueUp2tHfs9hGJqlfv5xQdQDmmgbTLQiS/view?usp=sharing

Ambiente para aula: sql.lab.ic.unicamp.br/adminer

Inserir usuário, senha e database distribuídas em sala

servidor: localhost

Após efetuado login, clicar em importar → subir o arquivo populate-database.sql → 

executar script

O script criará as seguintes relações:

pessoa

id integer Identificador da pessoa

nome character 
varying

Primeiro nome

sobrenome character 
varying

Sobrenome

ano_nascimento integer Ano de nascimento

nasceu integer Id da cidade em que nasceu

sexo character(1) Sexo da pessoa

ano_formacao_superior integer Ano em que a pessoa concluiu o
ensino superior

cidade

id integer Identificador da cidade

nome character varying Nome da cidade

pais Character varying Pais a qual a cidade pertence

viagem

id_pessoa integer Identificador da pessoa

id_cidade integer Identificador da cidade destino

data date Data da viagem

custo real Custo total da viagem

Explore o esquema do banco de dados via interface gráfica. Para explorar os dados, utilizaremos a 

opção para a entrada de comandos de consulta SQL. As consultas a seguir estão acompanhadas de 

respostas. Tente resolve-las sem olhar as respostas.



EXPLORAR O ESQUEMA

1 – Quais são as relações do banco de dados

2 – Obter todos os atributos de todas as tuplas de cada relação
SELECT * FROM <nome da relação>

-----------

CONSULTAS DE EXEMPLO

3 - Selecionar nome, sobrenome e ano de nascimento de todas as mulheres
SELECT nome, sobrenome, ano_nascimento FROM pessoa WHERE sexo='F'

4 - Mesma consulta anterior, agora ordenando o resultado pela idade
SELECT nome, sobrenome, ano_nascimento 

FROM pessoa 
WHERE sexo='F' 
ORDER BY ano_nascimento

5 – Obter o sexo e o nome das pessoas que nasceram a partir da década de 60, em ordem 
decrescente de idade. Note que a cláusula “as” permite renomear o nome de uma coluna
SELECT sexo, nome, ano_nascimento AS ano
FROM pessoa 
WHERE ano >= 1960 

ORDER BY ano DESC

6 - Obter, sem repetição e ordenados, os países de todas as cidades
SELECT DISTINCT pais 
FROM cidade 

ORDER BY pais

7 – Cidades que não estão nem no Brasil nem na Alemanha
SELECT nome 
FROM cidade 

WHERE pais <> 'Brasil' and pais <> 'Alemanha'

   

Note que nesta consulta um mesmo atributo foi comparado com mais de um valor constante. Neste 

caso pode-se utilizar o operador IN: 

SELECT nome 

FROM cidade 
WHERE pais NOT IN ('Brasil', 'Alemanha')

8 – Para cada pessoa que concluiu o ensino superior quando tinha menos de 30 anos, obter o 
nome e a idade com que formou.
SELECT nome, (ano_formacao_superior - ano_nascimento) AS idade
FROM pessoa
WHERE ano_formacao_superior - ano_nascimento < 30

9 - Obter o ano de nascimento da pessoa mais velha
SELECT MIN(ano_nascimento) FROM pessoa 

10 - Obter o nome completo e ano de nascimento das pessoas nascidas entre 1985 e 1991.



SELECT (nome || ' ' || sobrenome) as nome_completo, ano_nascimento
FROM pessoa 
WHERE ano_nascimento BETWEEN 1985 AND 1991

11 - Obter todos os dados das pessoas que não concluíram o ensino superior. Nesta consulta, 
precisamos das tuplas cujo atributo ano_formacao_superior tem valor nulo (NULL). Quando 
um valor nulo é comparado através dos operadores "=" ou "<>", a comparação sempre falha.
Verifique o resultado da consulta:
SELECT *
FROM pessoa
WHERE ano_formacao_superior = NULL

Neste caso, precisamos utilizar o operador "IS":

SELECT *
FROM pessoa
WHERE ano_formacao_superior IS NULL

Para obter os dados dos jogadores que estão ativos faríamos:

SELECT *
FROM pessoa
WHERE ano_formacao_superior IS NOT NULL

12 - Obter o nome das pessoas mais velhas que Ana Paula. Devemos comparar cada tupla da 
relação pessoa com a tupla da relação pessoa correspondente a pessoa Ana Paula. Neste caso, 
e necessário criar “alias” para a relação pessoa:
SELECT p1.nome 

FROM pessoa p1, pessoa p2 
WHERE p2.nome='Ana Paula' AND p1.ano_nascimento<p2.ano_nascimento

ou 

SELECT nome 

FROM pessoa 
WHERE ano_nascimento < 

(SELECT ano_nascimento 
 FROM pessoa 
 WHERE nome='Ana Paula')

13 - Para cada cidade, obter seu nome, país e os identificadors das pessoas que nasceram nela
SELECT cidade.nome, pais, pessoa.id AS pessoa_id  

FROM pessoa, cidade 
WHERE pessoa.nasceu = cidade.id

14 - Obter o nome e sobrenome de cada pessoa que já fez alguma viagem
SELECT pessoa.nome, pessoa.sobrenome 
FROM pessoa, viagem 
WHERE pessoa.id = viagem.id_pessoa



ou 

SELECT pessoa.nome, pessoa.sobrenome 
FROM pessoa
WHERE id IN 

(SELECT id_pessoa 
 FROM viagem)

15 – Obter o número de cidades cadastradas
SELECT COUNT(*) 
FROM cidade

16 – Obter o número de pessoas que nasceram em cada cidade.
SELECT cidade.nome, COUNT(*) as NASCIDOS

FROM cidade, pessoa
WHERE cidade.id = pessoa.nasceu
GROUP BY cidade.nome

-----------

EXERCÍCIOS ADICIONAIS

1 – Criar o diagrama ER correspondente

2 –  Obter o nome de todas as pessoas, exceto as que nasceram em 1981.

3 –  Para cada pessoa que viajou, obtenha seu nome, o nome da cidade destino, a data da 
viagem e o custo

4 –  Obter os nomes das cidades em que nasceram uma ou mais mulheres

5 – Obter os nomes das cidades em que nasceu ninguém cadastrado

6 – Obter o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) mais velha(s) que todos as outras pessoas.

7 – Obter o nome completo de cada pessoa que nasceu em 'Campinas'.

8 – Obter uma estatística de viagem de cada pessoa: porcentagem de viagens de cada pessoa  
em relação ao número total de viagens realizadas. Apresentar as pessoas em ordem crescente 
dessa métrica.

9 – Obter os nomes das cidades em que pelo menos 2 das pessoas cadastradas nasceram

10 – Atualizacoes – insercoes e chaves estrangeiras

10a – Experimente inserir dados em Pessoa e Cidade

10b – Para algum par (Pessoa, Cidade) que você inseriu, crie uma nova viagem

10c – Experimente, agora, eliminar aquela Pessoa. Antes de fazer isso, o que você acha que vai
acontecer?



10d – Experimente inserir em Pessoa a tupla
INSERT INTO pessoa VALUES (800, 'Paula', 'Andrade', 1990, 555, 'F', 2013);

O que aconteceu e porque?

11 – Atualizacoes, eliminacao e modificacoes

11a – Experimente eliminar a Pessoa chamada Andre. O que você acha que vai acontecer e 
porque?

11b – Modifique o sobrenome de alguma Pessoa

12 – Atualizacoes e mudancas de esquema

12a – Adicione um atributo chamado “altura” em Pessoa. Veja o que aconteceu

12b – Modifique algumas pessoas para inserir pesos no novo atributo

13 – Inventando novos exercicios

Crie alguma nova especificacao de consulta, com sua solucao. Envie o texto por e-mail para 
Fagner – pantoja.ti@gmail.com, com subject = “Consulta proposta para MC536”

Se sua consulta for considerada suficientemente interessante, será incorporada ao segundo 
Lab, e você será reconhecido no Lab!!!!


