
Banco de Dados
A Linguagem SQL



A linguagem SQL 

O SQL foi desenvolvido originalmente no início
dos anos 70 nos laboratórios da IBM em San
Jose.

Derivou dentro do projeto System R, que tinha por
objetivo demonstrar a viabilidade da
implementação do modelo relacional proposto
por E. F. Codd

O nome SQL significa “Structured Query
Language”, ou seja, Linguagem Estruturada de
Pesquisa



A linguagem SQL 

O modelo relacional encontra-se padronizado
pela indústria de informática.

O SQL, embora padronizado pela ANSI e ISO,
possui muitas variações e extensões produzidos
pelos diferentes fabricantes de sistemas
gerenciadores de bases de dados

O Padrão SQL:2008 introduz melhorias
relacionadas ao XML e à manipulação de objetos



A linguagem SQL 

O padrão SQL define precisamente:

1. Uma interface SQL para a definição de tabelas
(DDL)
2. As operações sobre as mesmas (seleção, 
projeção, junção, criação e outras) (DML)

3. A definição de regras de integridade de bancos 
de dados

4. Controle de acesso Dados (DCL) 



A linguagem SQL 

A interface SQL é portanto implementada em todos
os sistemas de bancos de dados relacionais
existentes



A linguagem SQL 

Por quê a indústria tem interesse em padronizar 
os sistemas de bancos de dados?

A razão é muito simples: a existência de padrões 
facilita a interoperabilidade (comunicação entre 
máquinas, entre programas)



A linguagem SQL – Características

- Linguagem de manipulação de dados embutida
Acessar o BD com linguagens de 

programação como C, Pascal, Java, Fortran, etc

- Definição de Visões

- Autorização – Direitos de acesso as tabelas

- Integridade – Inserção de restrições

- Controle de transação 
- Controle de Concorrência
- Tolerência a falhas



A linguagem SQL – Tipo de Dados

- O Mysql possui os seguintes tipos de dados:

1. Numéricos exatos:
- Integer (int) e smallint para representar inteiros
- Numeric(p,s): tem uma precisão e uma escala 

(parte fracionária).



A linguagem SQL – Tipo de Dados

2. Numéricos aproximados:

- Real: ponto flutuante de precisão simples

- Double: ponto flutuante de precisão dupla

- Float(p): permite especificar a precisão que se 
quer. 
Usado para transportar (portability) aplicações.



TIPO INTERVALO bytes DESCRIÇÃO

TINYINT[(M)] -127 a 128; ou
0 a 255 1 inteiros muitos pequenos

BIT o mesmo que TINYINT
BOOL o mesmo que TINYINT
SMALLINT[(M)] -32768 a 32767 2 inteiros pequenos

MEDIUMINT[(M)] -8388608 a 8388607; ou
0 a 16777215 3 inteiros de tamanho médio

INT[(M)] -213 a 231-1; ou
0 a 232-1 4 inteiros regulares

INTEGER[(M)] o mesmo que INT

BIGINT[(M)] -263 a 263-1; ou
0 a 264-1 8 inteiros grandes

FLOAT(precisão) depende da precisão variável números de ponto flutuante de precisão 
simples ou dupla

FLOAT[(M,D)] 1.175494351E-38 a 
±3.402823466E+38 4 números de ponto flutuante de precisão 

simples. O mesmo que FLOAT(4)

DOUBLE[(M,D)] ±1.7976931348623157E+308 a 
±2.2250738585072014E-308 8 números de ponto flutuante de precisão 

dupla. O mesmo que FLOAT(8)

DOUBLE O mesmo que DOUBLE[(M,D)]
PRECISION[(M,D)] O mesmo que DOUBLE[(M,D)]
REAL[(M,D)] O mesmo que DOUBLE[(M,D)]

DECIMAL[(M,D)] variável M+2 número de ponto flutuante armazenado 
como char

NUMERIC[(M,D)] O mesmo que DECIMAL
DEC[(M,D)] O mesmo que DECIMAL



A linguagem SQL – Tipo de Dados

3. Strings

- Char(n): 
Armazena uma cadeia de longitude fixa. 
0 a 255 caracteres

- Varchar(n):
Armazena uma cadeia de longitude variável.
A cadeia poderá conter desde 0 até 255 caracteres
Desvantagem: varchar trabalha mais lento 
(faz alocação dinâmica)



A linguagem SQL – Tipo de Dados

4. Dados Binários 
- tipos BLOB (Binary Large Object) 
- Armazenam dados binários como textos grandes, figuras, 

som, etc.

• TinyText e TinyBlob: Coluna com uma longitude máxima 
de 255 caracteres.

• Blob e Text: um texto com um máximo de 65.535 
caracteres.

• MediumBlob e MediumText: um texto com um máximo de 
16.777.215 caracteres (aproximadamento 16Mb).

• LongBlob e LongText: um texto com um máximo de 
caracteres 4.294.967.295. 

Há que ter em conta que devido aos protocolos de 
comunicação os pacotes podem ter um máximo de 16 Mb.



A linguagem SQL – Tipo de Dados

4. Dados Binários 
• Enum: campo que pode ter um único valor de uma lista 

que se especifica. 
O tipo Enum aceita até 65535 valores diferentes.

Ex.
Nota ENUM(‘ruim’, ‘boa’, ‘ótima’) NULL DEFAULT ‘ótima’
SELECT Nome, Nota FROM tabela WHERE Nota >= ‘boa’;

• Set: um campo que pode conter nenhum, um ou vários 
valores de uma lista.
A lista pode ter um máximo de 64 valores.

Ex.
locais SET('outdoor', 'studio', 'stock', 'fruits', 'nature', 'close-up', 
'people') NULL
SELECT * from tabela WHERE FIND_IN_SET('nature', locais)



A linguagem SQL – Tipo de Dados

5. Data/hora
- Date: armazena uma data.
Domínio: 1-jan-1001 até 31-dez-9999
Formato de armazenamento: ano-mês-dia

Ex. Para mudar a formatar a data usamos o DATE_FORMAT

mysql> select DATE_FORMAT('2011-08-13','%d-%m-%y');
+-----------------------------------------------------------+
| DATE_FORMAT('2011-08-13','%d-%m-%y') |
+-----------------------------------------------------------+
| 13-08-11                                                        |
+-----------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

OBS. O ‘Y’ maiúsculo mostra o ano por completo



A linguagem SQL – Tipo de Dados

5. Data/hora

Ex. Para converter uma string para data
STR_TO_DATE(vardata,’%d/%m/%Y’)

mysql> SELECT STR_TO_DATE('13-08-2011','%d-%m-%Y');
+--------------------------------------+
| STR_TO_DATE('13-08-2011','%d-%m-%Y') |
+--------------------------------------+
| 2011-08-13                           |
+--------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)



A linguagem SQL – Tipo de Dados

5. Data/hora

DateTime: Combinação de data e hora.

Domínio:   1-jan-1001 às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos até
31-dez-9999 às 23horas, 59 mins e 59 segundos.

Formato de Armazenamento: ano-mês-dia-horas:minutos:segundos

Ex. Obter a data e hora autal
mysql> select curdate(), curtime();
+------------+-----------+
| curdate()  | curtime() |
+------------+-----------+
| 2011-08-11 | 20:10:20  |
+------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)



A linguagem SQL – Tipo de Dados

5. Data/hora

TimeStamp: Combinação de data e hora.
Domínio:   1-jan-1970 00:00:01 ao ano 19-01-2038 03:14:07

Formato de Armazenamento:
São armazenados em segundos

Ex. mysql> create table s(t timestamp );
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)

mysql> insert into s values(now());
Query OK, 1 row affected (0.10 sec)

mysql> select * from s;
+---------------------+
| t                   |
+---------------------+
| 2011-10-11 20:30:09 |
+---------------------+
1 row in set (0.06 sec)



A linguagem SQL – Tipo de Dados

5. Data/hora
Time: Armazena uma hora.
Domínio(+/- 838 horas, 59 minutos e 59 segundos)
As horas também podem armazenar intervalos entre 2 
eventos e tempo decorrido (que ultrapassa 24 horas – 1 dia)
Formato de Armazenamento:
‘HH:MM:SS’

Ex.
mysql> select hour(now()), minute(now()), second(now()), 
microsecond(now());
+-------------+---------------+---------------+--------------------+
| hour(now()) | minute(now()) | second(now()) | microsecond(now()) |
+-------------+---------------+---------------+--------------------+
|          20 |                          46 |                      1 |                              0 |
+-------------+---------------+---------------+--------------------+



A linguagem SQL – Tipo de Dados

5. Data/hora
Year: Armazena um ano.
Domínio: 1901 ao ano 2155.
Formato de Armazenamento:
‘aa’ ou ‘aaaa’

Ex.
mysql> create table a(ano year);
mysql> insert into a values('11');
mysql> select * from a;
+------+
| ano |
+------+
| 2011 |
+------+



A linguagem SQL - DDL

SQL – DDL 
• Os comandos SQL para definição de dados 
são:
- CREATE
- DROP
- ALTER

CREATE TABLE: especifica uma nova tabela 
(relação), dando o seu nome e especificando as 
colunas(atributos) (cada uma com seu nome, 
tipo e restrições)



A linguagem SQL - DDL 
CREATE TABLE <tabela>
<descrição das colunas>
<descrição das chaves + restrições>

Onde:
<tabela> - é o nome da tabela a ser criada

<descrição das colunas> - É uma lista de colunas 
(campos, atributos) e os tipos de dados

<descrição das chaves> - É a lista de colunas que são 
tratadas como chave estrangeira

<restrições> - Restrições de integridade e domínio



A linguagem SQL - DDL 

<descrição das colunas> 

nome_coluna <tipo> [NOT NULL] [UNIQUE][DEFAULT valor]

<tipo>: domínio do atributo (integer, char)

NOT NULL: expressa que o atributo tem não pode receber 
valores nulos

UNIQUE: indica que o atributo tem valor único da tabela.

DEFAULT: indica um valor default para a coluna



A linguagem SQL - DDL 

<descrição das chaves + restrições>

Chave Primária:
Primary key (atributos) (integridade de chave)

Chave estrangeira:
Foreign key (atributos) 
References tabela (atributos)
(Integridade referencial)

Condição:
Check (Restrição de Integridade)



A linguagem SQL - DDL 

CREATE TABLE Empregado(
Nome varchar(15) NOT NULL,
Matricula char(9),
DataNasc date,
Sexo char,
Salario float,
CodDepto int NOT NULL,
PRIMARY KEY (Matricula),
CHECK (salario >= 0),       /* não implementado em alguns SGDB´s */
FOREIGN KEY (CodDepto)

REFERENCES departamento(CodDepto) );

CREATE TABLE Departamento(
NomeDepto varchar(15) NOT NULL,
CodDepto int,
PRIMARY KEY (CodDepto) );



SQL – DDL - Chave estrangeira 

CREATE TABLE Empregado(
Matricula char(9),
...
FOREIGN KEY (departamento)

REFERENCES departamento(CodDepto) );

FOREIGN KEY (coluna) REFERENCES tabela(coluna)

ON DELETE {RESTRICT|CASCADE|SET NULL| SET DEFAULT}

ON UPDATE {RESTRICT|CASCADE|SET NULL| SET DEFAULT}

• Uma cláusula FOREIGN KEY inclui regras de remoção/atualização:



SQL – DDL - Chave estrangeira 
Supondo que T2 tem uma chave estrangeira para T1:

• ON DELETE:

- RESTRICT: (default) significa que uma tentativa de se remover uma
linha de T1 falhará se alguma linha em T2 combina com a chave

-CASCADE: remoção de uma linha de T1 implica em remoção de 
todas as linhas de T2 que combina com a chave de T1

- SET NULL: remoção de T1 implica em colocar NULL em todos os
atributos da chave estrangeira de cada linha de T2 que combina

- SET DEFAULT: remoção de linha em T1 implica em DEFAULT nos 
atributos da chave estrangeira de cada linha de T2 que combina.

T1 (cliente)

Cod_Cliente

Nome

Endereço

T2 (pedido)

Num

Prazo

Cod_Cliente



SQL – DDL - Chave estrangeira 
Supondo que T2 tem uma chave estrangeira para T1:

• ON UPDATE:

-RESTRICT: (default) update de um atributo de T1 falha se existem linhas 
em T2 combinando
- CASCADE: update de atributo em T1 implica que linhas que em T2 
também serão atualizadas
- SET NULL: update de T1 implica que valores da chave estrangeira em 
T2 nas linhas que combinam são postos par NULL
- SET CASCADE: update de T1 implica que valores da chave estrangeira 
de T2 nas linhas que combinam terão valores DEFAULT aplicados

T1 (cliente)

Cod_Cliente

Nome

Endereço

T2 (pedido)

Num

Prazo

Cod_Cliente



SQL – DDL - Chave estrangeira 
CREATE TABLE Empregado(
Nome varchar(15) NOT NULL,
Matricula char(9),
DataNasc date,
Sexo char,
Salario float ,
CodDepto int NOT NULL,
PRIMARY KEY (Matricula),
FOREIGN KEY (CodDepto)

REFERENCES Departamento(CodDepto) 
ON DELETE  SET NULL
ON UPDATE CASCADE ) ;

T1 (Departamento)

CodDepto

Nome

T2 (Empregado)

Matricula

Nome

...

CodDepto



SQL – DDL – ALTER TABLE 

ALTER TABLE 

Permite que se altere os atributos de uma determinada 
tabela ou que se adicione novos atributos (evolução de 
esquemas). 

Os novos atributos terão valores nulos em todas as linhas.
• Pode-se também alterar as restrições da tabela.
• Ao incluirmos uma coluna devemos especificar o seu tipo 
de dado, não podendo esta coluna ser NOT NULL.



SQL – DDL – ALTER TABLE 

ALTER TABLE 

- Para adicionar uma nova coluna na tabela

ALTER TABLE <tabela>
ADD [COLUMN] <atributo> <tipo>

Ex: alter table empregado
Add column idade integer;



SQL – DDL – DROP TABLE 

DROP TABLE <tabela>

- Remove uma tabela-base do banco de dados

- Remove tanto os dados quanto a definição da tabela

Ex: DROP TABLE Empregado;



SQL – DDL - DELETE

DELETE FROM <TABELA>
WHERE <CONDIÇÃO>;
- Remove os dados de uma tabela
- Não altera a estrutura

Ex. Delete from Pedido;
àRemove todos os dados da tabela Pedido

Ex2. Delete from Pedido
Where num_pedido = 91;
à Remove somente as tuplas onde num_pedido = 91 da 
tabela Pedido



SQL – DDL – Índices

- SQL possui comandos para criar e remover índices em 
atributos de relações base (faz parte da SQL DDL)

- Um índice é uma estrutura de acesso físico que é 
especificado atributos de um arquivo, permitindo um 
acesso mais eficiente aos dados (rápido)

- Se os atributos usados nas condições de seleção e 
junção de uma query (consulta) forem indexados, o 
tempo de execução da query é melhorado

- Em geral cria-se automaticamente índices em chaves 
primárias com UNIQUE.



SQL – DDL – Índices

Ex. criar um índice no atributo Nome da tabela Empregado

CREATE INDEX idx_nome
ON Empregado(nome;)

Ex. Eliminar um índice da tabela Empregado
DROP INDEX idx_nome
ON Empregado;

- Obs. As tabelas de índices são utilizadas internamente 
pelo SGBD, ficando totalmente transparente ao usuário a 
sua utilização



SQL – DML

A DML abrange as operações de manipulação dos 
dados

São elas:

SELECT
INSERT
UPDATE
CREATE

Veremos um modelo lógico para trabalharmos com 
a DML



A linguagem SQL - Exemplo 



A linguagem SQL - Exemplo 
create table cliente
(código_cliente smallint not null unique,  /* define que é chave */
nome_cliente char(20),
endereço char(30),
cidade char(15),
CEP char(8),
CGC char (2),
IE char(20)
);

create table vendedor
(código_vendedor smallint not null unique,
nome_vendedor char(20),
salário_fixo float,
faixa_comissão char(1)
);

create table produto
(código_produto smallint not null unique,
unidade char(3),
descrição_produto char(30),
val_unit float
);



A linguagem SQL - Exemplo 

create table pedido
(num_pedido int not null unique,
prazo_entrega smallint not null,
código_cliente smallint not null,
código_vendedor smallint not null,
foreign key (código_cliente)

references cliente(código_cliente),
foreign key (código_vendedor)

references vendedor(código_vendedor)
);

create table item_do_pedido
(num_pedido int not null,
código_produto smallint not null,
quantidade int,
foreign key (num_pedido)

references pedido(num_pedido),
foreign key (código_produto)

references produto(código_produto)
);



A linguagem SQL - Exemplo 

create table pedido
(num_pedido int not null unique,
prazo_entrega smallint not null,
código_cliente smallint not null,
código_vendedor smallint not null,
foreign key (código_cliente)

references cliente(código_cliente),
foreign key (código_vendedor)

references vendedor(código_vendedor)
);

create table item_do_pedido
(num_pedido int not null,
código_produto smallint not null,
quantidade int,
foreign key (num_pedido)

references pedido(num_pedido),
foreign key (código_produto)

references produto(código_produto)
);



Visão Gráfica do Exemplo 



Comando Select - Exemplo 

SELECT <colunas>  FROM <TABELA>;

EX. Listar todos os campos e valores da tabela produto

select * from produto;



Comando Select - Exemplo 

EX. Listar todos os produtos com respectivas descrições, unidades e valores 
unitários

select descrição_produto, unidade, val_unit from produto;



Comando Select - Exemplo 

EX. Listar o nome do cliente, com seu endereço e CGC

select  nome_cliente, endereço, CGC from cliente;



Comando Select - Exemplo 

EX. Listar todo o conteúdo de vendedor

select  * from vendedor;



Comando Select - Exemplo 

Selecionando somente alguns registros da tabela

SELECT <COLUNAS>  FROM <TABELA>  WHERE <RESTRIÇÕES>

- CLÁUSULA <WHERE>

WHERE <COLUNA> <OPERADOR> <VALOR>

OPERADORES:
1. RELACIONAIS
2. LÓGICOS
3. BETWEEN E NOT BETWEEN
4. LIKE E NOT LIKE
5. IN E NOT IN



Comando Select - Exemplo 

1. OPERADORES RELACIONAIS
=, <> (Diferente), <, >, >=, <=

Ex. listar o num_pedido, o código_produto e a quantidade dos itens do pedido 
com a quantidade igual a 35.

select num_pedido, código_produto, quantidade 
from item_do_pedido
where quantidade = 35;



Comando Select - Exemplo 

1. OPERADORES RELACIONAIS
=, <> (Diferente), <, >, >=, <=

Ex. Quais os clientes moram em Niterói?

select nome_cliente
from cliente
where cidade = 'Niterói';



Comando Select - Exemplo 

2. OPERADORES LÓGICOS
AND, OR, NOT

Ex. Listar os produtos que tenham unidade igual a ‘M’ e valor unitário menor ou 
igual a R$ 1,00

select descrição_produto
from produto
where (unidade = 'M') and (val_unit <=1.0);



Comando Select - Exemplo 
2. OPERADORES LÓGICOS (AND, OR, NOT)

Ex. Liste os clientes e seus respectivos endereços, que moream em ‘São Paulo’ 
ou estejam na faixa de CEP entre ‘30077000’ e ‘3009000’

select nome_cliente, endereço from cliente
where (CEP >=  '30077000' AND CEP <= '3009000') OR

cidade = 'São Paulo';



Comando Select - Exemplo 
2. OPERADORES LÓGICOS (AND, OR, NOT)

Ex. Mostrar todos os pedidos que não tenham prazo de entrega igual a 15 dias

select num_pedido, prazo_entrega
from pedido
where NOT (prazo_entrega = 15);



Comando Select - Exemplo 
3. Operadores BETWEEN E NOT BETWEEN
à Propricia a pesquisa dentro de uma faixa de valores

Ex. Listar o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa 
de R$ 0,32 até R$ 2,00.

select código_produto, descrição_produto, val_unit from produto
where val_unit between 0.32 and 2.00;



Comando Select - Exemplo 
4. Operadores LIKE e NOT LIKE
à Trabalham sobre colunas do tipo char
à O mesmo funcionamento que os operadores =,<,>
à O poder desses operadores está na utilização dos símbolos (%) 

e (_) que podem fazer o papel de “curinga”

‘%’   à Substitui uma palavra
‘_’   à Substitui um caractere

Ex. ‘LAPIS %’
LÁPIS PRETO,
LÁPIS CERA
LÁPIS BORRACHA

EX. ‘BROCA N_’
BROCA N1
BROCA N9
BROCA N3



Comando Select - Exemplo 
4. Operadores LIKE e NOT LIKE

Ex. Listar todos os produtos que tenham a sua unidade começando por K

select código_produto, descrição_produto, unidade
from produto
where unidade LIKE 'K_';



Comando Select - Exemplo 
4. Operadores LIKE e NOT LIKE

Ex. Listar todos vendedores que não começam por ‘Jo’

select código_vendedor, nome_vendedor
from vendedor
where nome_vendedor NOT LIKE 'Jo%';



Comando Select - Exemplo 
5. Operadores IN e NOT IN
à Pesquisam registros que estão ou não contidos no conjunto de valores 
fornecido.

Ex.  Listar os vendedores que são da faixa de comissão A e B

select nome_vendedor, faixa_comissão
from vendedor
where faixa_comissão IN ('A', 'B');



Comando Select - Exemplo 
6. Operadores IS NULL e IS NOT NULL
à Utilização de valor NULO num campo

Ex.  Mostrar os clientes que não tenham inscrição estadual

select * 
from cliente
where IE IS NULL;



Select – Ordenando dados 
ORDER BY <Colunas> [ASC | DESC]

Ex.  Mostrar em ordem alfabética a lista de vendedores e seus respectivos 
salários fixos

select nome_vendedor, salário_fixo
from vendedor
order by nome_vendedor;



Select – Ordenando dados 
Ex.  Listar os nomes, cidades e estados de todos os clientes, ordenados por 
estado e cidade de forma descendente

select nome_cliente, UF, cidade
from cliente
order by UF DESC, cidade DESC;



Select – Ordenando dados 
Ex.  Mostrar a descrição e o valor unitário de todos os produtos que tenham a 
unidade ‘Kg’, em ordem ascendente por valor unitário

select descrição_produto, val_unit
from produto
where unidade = 'M'
order by val_unit;
OU
select descrição_produto, val_unit
from produto
where unidade = 'M'
order by 2;



Select – Realizando cálculos
Com a SQL, pode-se criar um campo que não pertença à tabela original

Ex.  Mostrar o novo salário dos vendedores, de faixa de comissão ‘C’,
Com base no reajuste de 75% acrescido de R$ 120,00 de bonificação.

select nome_vendedor,  (salário_fixo * 1.75) + 120
from vendedor
where faixa_comissão = 'C';



Select – Funções sobre conjuntos
- Buscando Máximos e Mínimos (MAX, MIN)

Ex. Mostrar o menor e o maior salário de vendedor

select MIN(salário_fixo), MAX(salário_fixo)
from vendedor;



Select – Funções sobre conjuntos
- Totalizando Colunas (SUM)

Ex. Mostrar a quantidade total pedida para o produto ‘Vinho’ 
(código_produto = 78) 

select SUM(quantidade) from item_do_pedido
where código_produto = 78;

mysql> select sum(quantidade) from item_do_pedido where
codigo_produto = 78;
+------------------------+
| sum(quantidade) |
+------------------------+
|             183             |
+------------------------+
1 row in set (0.00 sec)



Select – Funções sobre conjuntos
- Calculando médias (AVG)

Ex. 

select avg(salário_fixo) from vendedor;



Select – Funções sobre conjuntos
Contando registros (COUNT)

Ex.  Quantos vendedores ganham acima da R$ 2.500,00 de salário fixo?

select count(*) 
from vendedor
where salário_fixo > 2500;



Select – Funções sobre conjuntos
Utilizando a cláusula DISTINCT

A cláusula DISTINCT, não permite redundâncias (campos repetidos)

Ex.  Quais as unidades de produtos, DIFERENTES, na tabela produto.

select DISTINCT unidade
from produto;

select unidade
from produto;



Select – Funções sobre conjuntos
Agrupando informações selecionadas
à É possível organizar a seleção em grupos determinados

Ex.  Listar a quantidade de produtos que cada pedido contém

select  num_pedido, count(*)
from item_do_pedido
group by num_pedido;



Select – Funções sobre conjuntos
Agrupando de forma Condicional (HAVING)

Ex.  Listar os pedidos que têm mais do que 3 produtos

select num_pedido, count(*)
from item_do_pedido
group by num_pedido
HAVING count(*) > 3;



Recuperando dados de várias tabelas
Para agruparmos certas consultas, necessitamos de mais de uma tabela
Usamos o conceito de junção (JOIN) entre tabelas para extrairmos informações.

Conceito de Qualificadores de Nome
<Tabela>.<Campo>

Ex.  Que clientes fizeram os pedidos?

select nome_cliente, pedido.código_cliente, num_pedido
from cliente, pedido
where cliente.código_cliente = pedido.código_cliente; /* JUNÇÃO */



Recuperando dados de várias tabelas
Ex.  Quais clientes tem prazo de entrega superior a 15 dias e que pertencem
Aos estados de São Paulo (SP) o Rio de Janeiro (RJ)?

select DISTINCT nome_cliente, UF, prazo_entrega
from cliente, pedido
where UF IN ('SP', 'RJ') AND

prazo_entrega > 15 AND
cliente.código_cliente = pedido.código_cliente;



Recuperando dados de várias tabelas
Ex.  Mostrar os clientes e seus respectivos prazos de entrega, ordenados do 
maior para o menor

select  nome_cliente, prazo_entrega
from cliente, pedido
where cliente.código_cliente = pedido.código_cliente;

order by prazo_entrega DESC;      



Recuperando dados de várias tabelas
Para que não seja necessário escrever todo o nome da tabela, podemos utilizar 
ALIASES (sinônimos)

Ex.  Apresentar os vendedores (ordenados) que emitiram pedidos com prazos de 
entrega superiores a 15 dias e que tenham salários fixos igual ou superior a 
R$1.000,00

select  DISTINCT nome_vendedor, V.código_vendedor, salário_fixo
from vendedor V, pedido P
where salário_fixo >= 1000.00 AND prazo_entrega > 15 AND

V.código_vendedor = P.código_vendedor
Order by nome_vendedor;



Recuperando dados de várias tabelas
Juntando mais de duas tabelas
Ex. Quantos clientes fizeram pedido com o vendedor ‘Antônio’ ? 

select count(C.código_cliente)
from cliente C, Pedido P, Vendedor V
where C.código_cliente = P.código_cliente AND

P.código_vendedor = V.código_vendedor AND
V.nome_vendedor = 'Antônio';



Recuperando dados de várias tabelas
Utilizando consultas encadeadas (Subqueries)

É quando o resultado de uma consulta é utilizado por outra consulta, de forma 
encadeada

Ex. Que produtos participam em qualquer pedido cuja quantidade seja igual a 10

select descrição_produto
from produto
where código_produto IN 

(select código_produto
from item_do_pedido
where quantidade = 10);



Recuperando dados de várias tabelas
Ex. Quais vendedores ganham um salário fixo abaixo da média

select nome_vendedor, salário_fixo
from vendedor 
where salário_fixo < 

(select avg (salário_fixo) 
from vendedor);

Média (salário_fixo) = R$3.324,44



Recuperando dados de várias tabelas
Quais clientes estão presentes em mais de 3 pedidos?

select nome_cliente
from cliente C
where EXISTS

(select count(*)
from pedido
where código_cliente = C.código_cliente
having count(*) > 3);



Inserindo Registros
Adicionando Registro à Tabela

INSERT INTO <Tabela>
( <colunas>)
VALUES (<Valores>);

Ex. Adicionar o produto ‘parafuso’ na tabela produto

INSERT INTO produto
VALUES (108,’Parafuso’, ‘Kg’, 1.25);



Inserindo Registros
Adicionando Registro à Tabela

INSERT INTO <Tabela>
( <colunas>)
VALUES (<Valores>);

Ex. Adicionar o produto ‘porca’ na tabela produto (inserindo só 2 campos)

INSERT INTO produto
(código_produto,  descrição_produto)
VALUES (992, 'Porca');

select * from produto
where código_produto = 992;



Inserindo Registros

Adicionando Registro à Tabela usando select

INSERT INTO <Tabela>
( <colunas>)
SELECT <colunas> FROM <tabela> where <condiçao>;



Inserindo Registros
Ex. cadastrar como cliente os todos os vendedores.
Usar o código de cliente o mesmo código de vendedor. 

INSERT INTO cliente (código_cliente, nome_cliente) 
select código_vendedor, nome_vendedor
from vendedor;

Os campos em branco são os campos
Inseridos dos vendedores



Atualizando um Registro

UPDATE <Tabela>
SET <Colunas> = Valor;
WHERE <condiçao>;

Ex. Alterar para o valor unitário do produto ‘Parafuso’ de R$ 1,25 para R$ 1,62 

update produto
set val_unit = 1.62
where descrição_produto = 'Parafuso';



Atualizando um Registro

Ex. Atualizar o salário fixo de todos os vendedores em 27% mais uma bonificação 
de R$ 100,00

update vendedor
set salário_fixo = (salário_fixo * 1.27) + 100.00;



Atualizando um Registro
Ex. Dar um aumento de 10% a todos os empregados do departamento de 
computação

update funcionário
set salário = salário * 1.1
where cod_departamento IN 

(select cod_departamento
from departamento
where nome = 'computação');

Funcionário

Departamento



Apagando Registros da tabela
DELETE FROM <tabela>
Where <condição>;

Ex. Apagar todos os vendedores com faixa de comissão NULA

DELETE from vendedor
where faixa_comissão IS NULL; 

Ex. Apagar todos os produtos da tabela (apagar TODAS as tuplas)

DELETE from produto; 



Utilizandos Visões (Views)

- Cada perfil (grupo) de usuários, deve enxergar somente seus 
dados

Ex. Cliente -> Somente Seu Saldo
Gerente -> Os clientes da agência (saldos,movimentações)
Supervisor Regional -> Os Clientes /Gerentes daquela 

região (agências)

- Visão é uma relação virtual que não faz parte do esquema 
conceitual, mas que é visível a um grupo de usuários

- Uma visão possui Nome, um lista de Atributos e uma Query 
que computa a visão

- É definida a partir de outras tabelas (dados sempre atualizados)



Utilizandos Visões (Views)
CREATE VIEW <nome-visão> <colunas> AS <expressão de consulta>

Ex. Criar uma view que contenha só os produtos pedidos na unidade metro

create view produtos_metro as
select * from produto
where unidade = 'M';

Select * from produtos_metro;



Utilizandos Visões (Views)
Ex. Criar uma view contendo o código do vendedor, o seu nome e o salário fixo 
médio no ano

create view salário_médio (cod_vend, nome, salário_médio) AS
select código_vendedor, nome_vendedor, (salário_fíxo * 13 / 12)
from vendedor;

select * from salário_médio;



Utilizandos Visões (Views)
Ex. Com base na view salário_médio (cod_vend, nome, salário_médio) , mostrar 
os vendedores que possuem média salarial superior a R$ 2.000,00

select * from salário_médio
where salário_médio > 3600;



Utilizandos Visões (Views)
Ex. inserir o registro (110, 'M', 'Linha T10', 1.98) na view
produtos_metro(código_produto, unidade, descrição_produto, val_unit)

insert into produtos_metro values (110, 'M', 'Linha T10', 1.98);



Utilizandos Visões (Views)
Ex. Alterar a descrição do registro de 'Linha T10‘ para ‘Linha T20’ na view
produtos_metro(código_produto, unidade, descrição_produto, val_unit) onde
O código_produto = 110

Update produtos_metro
Set descrição_produto = ‘Linha T20’
Where código_produto = 110;



Utilizandos Visões (Views)
Ex. Apagar da view salário_médio, a tupla (registro) de código do vendedor igual a 
240

delete from salário_médio
where cod_vend = 240;



Renomeando o Atributo

Alter table carro
Change chassi chassi_Carro Int;



Join de Tabelas

select nome, idade, modelo
from carro , cliente 
where cliente.chassy = carro.chassy;



Criando Stored Procedures

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Exibe_regioes_preco()
BEGIN
select regiao, sum(preco) 
from produtos
group by regiao;
END//

Nome   sum(preco)
CO 3.69
NE 2
SUL 4.3



Criando Triggers

DELIMITER //
DROP trigger LOG_TRIGGER//
CREATE TRIGGER LOG_TRIGGER AFTER DELETE ON produtos

FOR EACH ROW
BEGIN

INSERT INTO log_removidos(codigo, nome, data_remocao) values
(OLD.codigo, OLD.nome,  now());

END//



Criando Triggers

create table log_removidos (
codigo integer,
nome varchar(30),
data_remocao date);

use aulas_tarde;
INSERT INTO PRODUTOS VALUES (101, 'melão', 0.8, 'NE');
DELETE FROM produtoswhere codigo = 101;

select * from log_removidos;

codigo nome       data_remocao
101           Melão       2014-11-27



Garantindo os privilégios de acesso
Grant e Revoke

• Muitos SGBD´s podem ser acessados por diversos 
usuários

• Cada usuário tem uma determinada necessidade em 
relação aos dados armazenados

•
• De acordo com o projeto de BD alguns usuários só podem 

consultar, outros podem atualizar, outros inserir, etc.

• Para que o dado fique Protegido do uso indevido de 
qualquer usuário, a linguagem SQL permite a definição de 
privilégios que cada um pode ter em relação às tabelas.



Garantindo os privilégios de acesso

Os privilégios garantem:

- A segurança e a integridade dos dados

- A responsabilidade de cada usuário sobre seus 
dados

- O comando GRANT à Concede o privilégio

- O comando REVOKE à Anula o privilégio



Privilégios de acesso - Grant

• Quando uma tabela/view é criada, o nome do usuário que 
a criou é anexado, internamente, ao nome da tabela

• Ex. Se a tabela produto foi criada pelo usuário Pedro, 
então internamente ela será conhecida como 
Pedro.produto.

• O Criador da tabela/view tem total privilégio sobre a tabela 
criada, podendo disponibilizar qualquer privilégio para 
outros usuários

• Geralmente, o Administrador (DBA) cria um usuário e 
define seus privilégios de acesso



Privilégios de acesso – Criando usuário

- Para o DBA criar um usuário no Mysql:
CREATE <usuário> IDENTIFIED BY <password>;

Ex. No mysql, como DBA (root)
Create mauro identified by ‘uepb’

-Para acessar o usuário:
Mysql –u mauro – p ‘uepb’



Privilégios de acesso - Grant

<Privilégios>
Select, Insert, Delete, Update, ALL (qualquer operação)

<usuário>
nome do usuário que vai receber os privilégios.

PUBLIC à concede os privilégios especificados a todos os 
usuários do ambiente.

Ex. 
Mysql> Grant Select on Produto to Mauro (como DBA)
Permite só consultas sobre a tabela produto

GRANT <Privilégios> ON <Tabelas/Views> To <Usuários>;



Privilégios de acesso – Testando o 
usuário

-Para acessar o usuário:
Mysql –u mauro – p ‘uepb’

- Mostrando os bancos de dados de mauro
mysql> show databases;
+-----------------------------+
| Database |
+-----------------------------+
| information_schema |
| aulas                           |
+-----------------------------+

- usando o banco de dados
mysql> use aulas;



Privilégios de acesso – Testando o 
usuário

- Mostrando as tabelas do BD aulas
mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_aulas |
+-----------------+
| produto |
+-----------------+

- usando a tabela produto
mysql> select * from produto;
+----------------+---------+-------------------+----------+
| código_produto | unidade | descrição_produto | val_unit |
+----------------+---------+-------------------+----------+
|             13           | G           | Ouro                     |     6.18 |
|             22           | M           | Linho                    |     0.11 |
|             25           | Kg         | Queijo                   |     0.97 |
|             30          | SAC       | Ac·car |      0.3 |
........................................................................
+----------------+---------+-------------------+----------+



Privilégios de acesso – mais formas de 
uso do Grant

- Grant select, insert, update on pedido to mauro
- Grant ALL on aulas.* to mario;
à Permite todos os privilégios a mauro de todas as tabelas 
do BD aulas
mysql> show tables;
+-----------------+
| Tables_in_aulas |
+-----------------+
| cliente         |
| departamento    |
| empregado       |
| funcionario |
| item_do_pedido |
| pedido          |
| produto         |
| produtos_metro |
| produtosmetro |
| salario_medio |
| vendedor        |
+-----------------+



Privilégios de acesso – mais formas de 
uso do Grant

- Disponibilizar para seleção, só o campo nome do 
vendedor da tabela vendedor para mauro

mysql> grant select (nome_vendedor) on vendedor to mauro;

mysql> select código_vendedor from vendedor;
ERROR 1143 (42000): SELECT command denied to user
'mauro'@'localhost' for column 'código_vendedor' in table 'vendedor'



Privilégios de acesso – Revoke (Anula)

Ex. retirar o privilégio de seleção sobre a tabela produto do 
usuário mauro

mysql> revoke select on produto from mauro;
mysql> select * from produto;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 
'mauro'@'localhost' for table
'produto'

REVOKE <Privilégios> ON <Tabelas/Views> FROM <Usuários>;



Alguns comandos do SGBD Mysql

Ø Para “logar” on Mysql
No prompt de comando do windows digitar: mysql –u <usuario>

Dentro do Mysql:
Ø Mysql> Show databases;
Mostra os BD ativos para aquele usuário

Ø Mysql> Use <banco_de_dados>;
Seleciona o banco de dados que o usuário quer usar

Ø Mysql> Show tables;
-Mostra as tabelas do BD selecionado

Ø Mysql> Create user <nome> Identified by <password>
Cria um usuário no Mysql (tarefa do DBA)



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

ØUsuários ativos

Use mysql;

Select user, host
From user;

root 127.0.0.1
root ::1
root localhost



Alguns comandos do SGBD Mysql

Ø Describe <tabela>
Mostra a estutura da tabela
Ex. describe pedido;

ØSelect database();
BD corrente



Alguns comandos do SGBD Mysql

ØPara carregar uma query SQL

use aulas;
select * from produtos_metro; 

Arquivo: selecionar.sql

mysql> source c:\mysql\selecionar.sql
Database changed
+----------------+---------+-------------------+----------+
| código_produto | unidade | descrição_produto | val_unit |
+----------------+---------+-------------------+----------+
|             22              | M           | Linho                         |     0.11 |
|             45              | M           | Madeira                    |     0.25 |
|             53              | M           | Linha            |      1.8 |
|             77              | M           | Papel           |     1.05 |
|             87              | M           | Cano              |    1.97 |
|            110             | M           | Linha T20        |     1.98 |
+----------------+---------+-------------------+----------------------------+



Alguns comandos do SGBD Mysql

ØMyslq> Select user();
Usuário corrente



Alguns comandos do SGBD Mysql

Ø Backup do Banco de Dados:
Ø Comando mysqldump

Ex. 
C:\>mysqldump –u root –p nome-do-databse > dump.sql

Enter password: ******
OBS. O arquivo bd_aulas.sql vai conter todas as 
definições das tabelas e o conteúdo dos dados

>mysqldump -u root -p --all-databases > \tmp\backup.sql

Faz o backup de todos os bancos de dados para o 
arquivo backup.sql



Alguns comandos do SGBD Mysql

Ø para Restaurar backup do Banco de Dados
Ø No prompt do windows:

C:\>mysql -u root -p -Dturma_manha < turma_noite.sql
Enter password: ******

mysql -u root -p -Dbackup < backup3.sql

OBS 1: O database turma_manha tem de ser criado no 
mysql antes de importar

OBS2: Será criado um database com o nome de aulas 
com todas as definições de tabelas e seus respectivos 
conteúdos.



Alguns comandos do SGBD Mysql

Ø Fazer Recuperação de backup do Banco de Dados
Ø No prompt do windows:
C:\>mysql -u root -p < c:\mysql\bd_aulas.sql

Enter password: ******

OBS. O arquivo bd_aulas.sql vai conter todas as 
definições das tabelas e o conteúdo dos dados

- Dentro do Mysql
mysql> source c:\mysql\bd_aulas.sql



Alguns comandos do SGBD Mysql

LOAD DATA INFILE '/tmp/test.txt' INTO TABLE test IGNORE 1 
LINES;

LOAD DATA LOCAL INFILE 'uniq.csv' INTO TABLE tblUniq FIELDS 
TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' 
IGNORE 1 LINES (uniqName, uniqCity, uniqComments)



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Ø Aliase de coluna

Select name as nome_artista from musica;

Select avg(salario) as media from funcionario;



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Øadvertências

Show warnings;



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Ø Indices

Show index from tabela;

Create index tab_nome on world.city(name);



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Ø formatar numeros

FORMAT(NUMERO,CASAS DECIMAIS)

USE WORLD;
SELECT  FORMAT( AVG(POPULATION),2 ) FROM CITY;

=> 350,468.22

SELECT FORMAT(5543.00245,2);

=> 5,543.00



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Ø Distinct

Select DISTINCT NAME FROM USUARIOS;

(REMOVE NOME DUPLICADOS)



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Ø EXISTS E NOT EXISTS

Select * FROM ARTIST WHERE EXISTS (SELECT * FROM PLAYED);

SE (SELECT * FROM PLAYED) = TRUE, RETORNA TODAS AS LINHAS DA TABELA ARTIST



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Ø VARIAVEIS DO USUARIO

USE WORLD;
SELECT @MEDIA_POPULACAO:=AVG(POPULATION) FROM CITY;

SELECT @MEDIA_POPULACAO;



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

CREATE database expressoes;
use expressoes;
create table dados (email text);

describe dados;

insert into dados values("foo@bar.com");

select * from dados where email REGEXP "@[a-z.]+$";

Ø acha as tuplas com @ seguida de letras e ponto

mailto:foo@bar.com


Alguns comandos do SGBD Mysql - 2
CREATE database expressoes;
use expressoes;
create table dados (email text);
describe dados;

insert into dados values("foo@bar.com");
Insert into dados values(“24-08-2016, Vladimir, Rua baraúnas, 251, bodocongó”);
insert into dados values("Paula Martins");
insert into dados values ("Andrea Goçalves");
insert into dados values("Angela Maria");
insert into dados values("Pedro Freire“);
insert into dados values(“Mario Jonas“);
Insert into dados values(“Marcio Braga”);

select * from dados where email regexp "^(A|M)";
select * from dados where email regexp "s$";

Ø acha as tuplas iniciando por A ou M.
ØAcha as tuplas terminando  por s

mailto:foo@bar.com


Alguns comandos do SGBD Mysql - 2
CREATE database expressoes;
use expressoes;
create table dados (email text);

select * from dados where email regexp "^(A|M)";
select * from dados where email regexp "s$";



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

à Substitui uma string
SELECT REPLACE('w3resource','ur','r');  à w3resorce

à Extrai caracteres a partir da direita
SELECT RIGHT('w3resource',6);  è ‘source

à Inverso de uma string
Reverse(‘pata’) à atap

à Preenche a string
SELECT RPAD('w3resource',15,'*');
w3resource*****

à Substring
SELECT SUBSTR('w3resource',4,3); à eso

à Trim – retira os espaços em branco extras
Trim(‘  estudar   ‘) à estudar



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

à Maiúsculas
SELECT upper(‘paula');  à PAULA

à Minúsculas
SELECT lower(‘PAULA');  à paula



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

Prompt mysql:

mysql -u root -p -e 'show databases’

mysql -u root -p -D aulas2 -e 'show tables’

mysql -u root -p -D aulas2 -e 'select * from cliente’

mysql -u root -p -D aulas2 -e 'select * from cliente' > cliente.sql

mysql -u root -p -D aulas2 -e 'select * from cliente' | tr '\t' ',' > data.csv



IMPORTAÇÃO DE DADOS - .CSV
Para funcionar, tem de desabilitar a variável secure_file_priv no arquivo
my.ini (colocar # antes)

à Use databse_name;
à SOURCE create_table.sql (script de criação da tabela)

OU

LOAD DATA LOCAL INFILE 'salarios.csv' INTO TABLE salarios FIELDS TERMINATED BY ',' 
ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY  '\n' IGNORE 1 ROWS;

select * from salarios limit 10;
select departamento, sum(salario) from salarios group by departamento;



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2
Carregar um dataset .csv
à Grant all to bolsa.* on ‘teste’@’localhost’;
à No prompt do Mysql:

à Use databse_name;
à SOURCE create_table.sql (script de criação da tabela)

LOAD DATA LOCAL INFILE ‘filename.csv' INTO TABLE tablename
FIELDS TERMINATED BY ',’ 
ENCLOSED BY '”’ 
LINES TERMINATED BY ‘\n’ 
IGNORE 1 ROWS;   --> Linha de cabeçalho (nomes dos atributos)

OU

Use database_name
SOURCE create_table.sql (script de criação da tabela)

load data local infile 'c:/filename.csv' into table tablename fields terminated by ‘,’
Lines terminated by ‘\r\n’;



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2
Carregar um dataset .csv
à Grant all to bolsa.* on ‘teste’@’localhost’;
à No prompt do Mysql:

à Use databse_name;
à SOURCE create_table.sql (script de criação da tabela)

LOAD DATA LOCAL INFILE ‘salarios.csv' INTO TABLE salarios
FIELDS TERMINATED BY ',’ 
ENCLOSED BY '”’ 
LINES TERMINATED BY ‘\n’ ;

LOAD DATA LOCAL INFILE 'salarios.csv' INTO TABLE salarios FIELDS TERMINATED BY ',’ 
ENCLOSED BY ’’' LINES TERMINATED BY  '\n’ ;

IGNORE 1 ROWS;   --> Linha de cabeçalho (nomes dos atributos)

OU

Use database_name
SOURCE create_table.sql (script de criação da tabela)



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2
select * from empregado 
into outfile './empregado.csv’ 
fields terminated by ',’ 
ENCLOSED BY '”’ 
LINES TERMINATED BY '\n’;

Para funcionar, tem de desabilitar a variável secure_file_priv no arquivo
my.ini (colocar # antes)



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

à Selecionar entre datas

SELECT * FROM TSLA 
WHERE Date BETWEEN '2016-06-30' and '2016-07-11' ;

à Selecionar somente 10 tuplas

SELECT * FROM TABELA LIMIT 10;



Alguns comandos do SGBD Mysql - 2

à adicionar a chave primaria

alter table estudante add
primary key(matricula);

-> Remover a chave primaria

alter table estudante
drop primary key;



triggers
CRIAR 1 TRIGGER DA TABELA PRODUTO ONDE, AO SER REMOVIDO O PRODUTO, ESTE É 

COLOCADO NUMA TABELA DE LOG, JUNTAMENTE COM A DATA DA REMOÇÃO.

use aulas;

create table produto(
cod int primary key,
nome char(30),
datap date,
hora time);

insert into produto values
(1, ' sabao em po', date('2018-04-11'), time('10:09:10')),
(2, ' macarrao', date('2018-04-11'),time('11:11:10')),
(3, ' biscoito', date('2018-04-11'),time('11:12:10')),
(4, ' chocolate', date('2018-04-11'),time('11:13:10'));

describe produto;
select * from produto;



Criar tabelas 

use aulas;

drop table log_removidos;
create table log_removidos(
nome char(30),
datap date,
hora time);

describe log_removidos;

select * from produto;



Triggers
show triggers;

use aulas;

delimiter //
CREATE TRIGGER log
BEFORE DELETE ON produto
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO log_removidos(nome, datap, hora)
values (old.nome, CURDATE(), CURTIME());
END//
delimiter ;

Para ativar o trigger:
delete from produto
where cod = 1;

select * from produto;
select * from log_removidos;



Stored Functions
SHOW  FUNCTION STATUS; -> mostra todos os Stores Procedures

use aulas;
DROP FUNCTION IF EXISTS F_TEST 
// 
CREATE FUNCTION F_TEST(PID INT)
RETURNS VARCHAR 

BEGIN 
/*DECLARE VALUES YOU MAY NEED, EXAMPLE: DECLARE NOM_VAR1 DATATYPE [DEFAULT] 
VALUE; */ 
DECLARE NAME_FOUND VARCHAR DEFAULT "";
SELECT EMPLOYEE_NAME INTO NAME_FOUND FROM TABLE_NAME WHERE ID = PID; 

RETURN NAME_FOUND; 
END;//

PARA CHAMAR A FUNCAO:
call F_TEST(1);



Stored Procedures
SHOW PROCEDURE STATUS; -> mostra todos os Stores Procedures

SHOW PROCEDURE STATUS where Name like 'ver%';

use aulas;
delimiter //
CREATE PROCEDURE verifica_log()
BEGIN

SELECT * from log_removidos;
END//

delimiter ;

call verifica_log();



Auto Incremento
drop table animals;
CREATE TABLE animals (

id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name CHAR(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)

)AUTO_INCREMENT = 100;

INSERT INTO animals (name) VALUES
('dog'),('cat'),('penguin'),
('lax'),('whale'),('ostrich');

SELECT * FROM animals;

ALTER TABLE tbl AUTO_INCREMENT = 200;



Para atualizar um conjunto de tuplas numa tabela:

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;  # Habilita a atualização

update ativo2 set open = -0.1 where data_ativo >= '2018-01-01’;

SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; # Desabilita a atualização

Update table



Replace string

SELECT * FROM world.city;

alter table world.city
add column wcty char(30);

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;  

UPDATE world.city set wcty = replace(CountryCode, 'AFG' , 'afgan');

Update table



A linguagem SQL - DDL 

CREATE TABLE Empregado(
Matricula int,
Nome varchar(15) NOT NULL,
DataNasc date,
Sexo char,
Salario float,
CodDepto int NOT NULL,

PRIMARY KEY (Matricula),
FOREIGN KEY (CodDepto)

REFERENCES departamento(CodDepto) );

CREATE TABLE Departamento(
CodDepto int,
NomeDepto varchar(15) NOT NULL
PRIMARY KEY (CodDepto) );



SQL – DDL - Chave estrangeira 

CREATE TABLE Empregado(
Matricula char(9),
...
FOREIGN KEY (departamento)

REFERENCES departamento(CodDepto) );

FOREIGN KEY (coluna) REFERENCES tabela(coluna)

ON DELETE {RESTRICT|CASCADE|SET NULL| SET DEFAULT}

ON UPDATE {RESTRICT|CASCADE|SET NULL| SET DEFAULT}

• Uma cláusula FOREIGN KEY inclui regras de remoção/atualização:



SQL – DDL - Chave estrangeira 
Supondo que T2 tem uma chave estrangeira para T1:

• ON DELETE:

- RESTRICT: (default) significa que uma tentativa de se remover uma
linha de T1 falhará se alguma linha em T2 combina com a chave

-CASCADE: remoção de uma linha de T1 implica em remoção de 
todas as linhas de T2 que combina com a chave de T1

- SET NULL: remoção de T1 implica em colocar NULL em todos os
atributos da chave estrangeira de cada linha de T2 que combina

- SET DEFAULT: remoção de linha em T1 implica em DEFAULT nos 
atributos da chave estrangeira de cada linha de T2 que combina.

T1 (cliente)

Cod_Cliente

Nome

Endereço

T2 (pedido)

Num

Prazo

Cod_Cliente



SQL – DDL - Chave estrangeira 
Supondo que T2 tem uma chave estrangeira para T1:

• ON UPDATE:

-RESTRICT: (default) update de um atributo de T1 falha se existem linhas 
em T2 combinando
- CASCADE: update de atributo em T1 implica que linhas que em T2 
também serão atualizadas
- SET NULL: update de T1 implica que valores da chave estrangeira em 
T2 nas linhas que combinam são postos par NULL
- SET CASCADE: update de T1 implica que valores da chave estrangeira 
de T2 nas linhas que combinam terão valores DEFAULT aplicados

T1 (cliente)

Cod_Cliente

Nome

Endereço

T2 (pedido)

Num

Prazo

Cod_Cliente



SQL – DDL - Chave estrangeira 
CREATE TABLE Empregado(
Nome varchar(15) NOT NULL,
Matricula char(9),
DataNasc date,
Sexo char,
Salario float ,
CodDepto int NOT NULL,
PRIMARY KEY (Matricula),
FOREIGN KEY (CodDepto)

REFERENCES Departamento(CodDepto) 
ON DELETE  SET NULL
ON UPDATE CASCADE ) ;

T1 (Departamento)

CodDepto

Nome

T2 (Empregado)

Matricula

Nome

...

CodDepto



Integridade Referencial

Matrícula Nome Depto

12346 Paula 1

45623 Nelson Paiva 2

89765 Aline Barros 3

43289 David Santos 4

CodDepto Nome

1 Computação

2 Matemática

3 Estatística

4 Física

Professor Departamento



Integridade Referencial
CREATE TABLE Departamento(
CodDepto int,
NomeDepto varchar(15) NOT NULL,
PRIMARY KEY (CodDepto) );

create table professor(
matricula int,
nome char(30),
depto int,
primary key (matricula),
foreign key (depto)

references departamento (coddepto)
on delete set null);

delete from departamento 
where coddepto = 12;  -> ativa a integridade referencial



Integridade Referencial
Insert into departamento values
(1, ‘computação’),
(2, ‘matemática’),
(3, ‘biologia’),
(4, ‘estatística’);

insert into professor values
(111, “Vladimir”, 1),
(234, “Sabrina”, 1),
(333, “Gil”, 3),
(444, “Mauricio”, 3);

delete from departamento 
where coddepto = 3;  -> ativa a integridade referencial

select * from professor;

select * from departamento;



Select – Funções sobre conjuntos
Agrupando informações selecionadas
à É possível organizar a seleção em grupos determinados

Ex.  Listar a quantidade de produtos que cada pedido contém

select  num_pedido, count(*)
from item_do_pedido
group by num_pedido;



Select – Funções sobre conjuntos
Agrupando de forma Condicional (HAVING)

Ex.  Listar os pedidos que têm mais do que 3 produtos

select num_pedido, count(*)
from item_do_pedido
group by num_pedido
HAVING count(*) > 3;



Recuperando dados de várias tabelas
Para agruparmos certas consultas, necessitamos de mais de uma tabela
Usamos o conceito de junção (JOIN) entre tabelas para extrairmos informações.

Conceito de Qualificadores de Nome
<Tabela>.<Campo>

Ex.  Que clientes fizeram os pedidos?

select nome_cliente, pedido.código_cliente, num_pedido
from cliente, pedido
where cliente.código_cliente = pedido.código_cliente; /* JUNÇÃO */



Recuperando dados de várias tabelas
Ex.  Quais clientes tem prazo de entrega superior a 15 dias e que pertencem
Aos estados de São Paulo (SP) o Rio de Janeiro (RJ)?

select DISTINCT nome_cliente, UF, prazo_entrega
from cliente, pedido
where UF IN ('SP', 'RJ') AND

prazo_entrega > 15 AND
cliente.código_cliente = pedido.código_cliente;



Recuperando dados de várias tabelas
Ex.  Mostrar os clientes e seus respectivos prazos de entrega, ordenados do 
maior para o menor

select  nome_cliente, prazo_entrega
from cliente, pedido
where cliente.código_cliente = pedido.código_cliente;

order by prazo_entrega DESC;      



Utilizandos Visões (Views)
CREATE VIEW <nome-visão> <colunas> AS <expressão de consulta>

Ex. Criar uma view que contenha só os produtos pedidos na unidade metro

create view produtos_metro as
select * from produto
where unidade = 'M';

Select * from produtos_metro;



Utilizandos Visões (Views)
Ex. Alterar a descrição do registro de 'Linha T10‘ para ‘Linha T20’ na view
produtos_metro(código_produto, unidade, descrição_produto, val_unit) onde
O código_produto = 110

Update produtos_metro
Set descrição_produto = ‘Linha T20’
Where código_produto = 110;



Renomeando o Atributo

Alter table carro
Change chassi chassi_Carro Int;



Join de Tabelas

select nome, idade, modelo
from carro , cliente 
where cliente.chassy = carro.chassy;



Alteração de Tabelas

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

alter table times add column UF char(2)
alter table times add column codigo int;

create table times3 as (select * from times);

alter table times3 add primary key (nome);

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;  # Habilita a atualização

update ativo2 set open = -0.1 where data_ativo >= '2018-01-01’;

SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; # Desabilita a atualização





CREATE TABLE TabelaA(
Nome varchar(50) NULL

);

CREATE TABLE TabelaB(
Nome varchar(50) NULL

);

Tabela A
+--------------+
| Nome       |
+--------------+
| Fernanda |
| Josefa       |
| Luiz           |
| Fernando |
+--------------+

Tabela b
+-------------+
| Nome      |
+-------------+
| Carlos      |
| Manoel |
| Luiz          |
| Fernando|
+-------------+



Inner Join
O Inner Join é o método de junção mais conhecido, retorna os
registros que são comuns às duas tabelas

SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
INNER JOIN TabelaB as B

on a.Nome = b.Nome



Left Join
O Left Join, tem como resultado todos os registros que estão na tabela A 
(mesmo que não estejam na tabela B) e os registros da tabela B que são 
comuns à tabela A.

SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
LEFT JOIN TabelaB as B

on a.Nome = b.Nome



Right Join
Usando o Right Join, teremos como resultado todos os registros que estão na 
tabela B (mesmo que não estejam na tabela A) e os registros da tabela A que 
são comuns à tabela B.

SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
RIGHT JOIN TabelaB as B
on a.Nome = b.Nome



Outer Join

O Outer Join (também conhecido por Full Outer Join ou Full Join),, tem 
como resultado todos os registros que estão na tabela A e todos os 
registros da tabela B.

SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
FULL OUTER JOIN TabelaB as B

on a.Nome = b.Nome

select * from TabelaA as A left join TabelaB as B on (A.Nome = B.Nome)
union 

select * from TabelaA as A right join TabelaB as B on (A.Nome = B.Nome);



Left Excluding Join

Na Figura temos a representação gráfica do Left Excluding Join, que 
retorna como resultado todos os registros que estão na tabela A e 
que não estejam na tabela B.

SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
LEFT JOIN TabelaB as B

on a.Nome = b.Nome
WHERE b.Nome is null



Right Excluding Join

O Right Excluding Join, retorna como resultado todos os registros que 
estão na tabela B e que não estejam na tabela A.

SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
RIGHT JOIN TabelaB as B

on a.Nome = b.Nome
WHERE a.Nome is null



Outer Excluding Join

Usando o Outer Excluding Join, teremos como resultado todos os registros
que estão na tabela B, mas que não estejam na tabela A, e todos os registros
que estão na tabela A, mas que não estejam na tabela B.

SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
FULL OUTER JOIN TabelaB as B

on a.Nome = b.Nome
WHERE a.Nome is null or b.Nome is null

Select * from TabelaA as A left join TabelaB as B on (A.Nome = B.Nome)
WHERE a.Nome is null or b.Nome is null
union 
select * from TabelaA as A right join TabelaB as B on (A.Nome = B.Nome)
WHERE  a.Nome is null or b.Nome is null;


