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Ligação entre tabelas

• A ligação entre tabelas (join) permite extrair, através de um único 
SELECT, informações contidas em diferentes tabelas.

• A junção entre tabelas é feita colocando-se na cláusula FROM, as 
tabelas que pretende-se juntas.

• A estrutura acima representa o produto cartesiano entre as tabelas, 
que associa a cada linha de uma tabela, o conjunto de linhas de outra 
tabela.

SELECT Campo1, Campo2, Campo3, CampoN

FROM Tabela1,Tabela2



Ligação entre tabelas

• O Inner Join (ligação entre tabelas), ocorre quando se 
juntam duas ou mais tabelas, ligando-as através da 
Chave Primária de uma e da Chave Estrangeira da outra.

• No Inner Join são exibidos apenas os registros em que 
exista ligação entre as tabelas. 

• A junção de duas ou mais tabelas, é feita através das 
chaves estrangeiras, na cláusula WHERE.



Ligação entre tabelas

• O comando acima retornará o Nome da Pessoa(tabela Pessoa),  o código 
Postal e a Localidade (tabela Postal), quando o código Postal que existe 
na tabela PESSOA for igual ao código Postal existente na tabela Postal.

• Ou seja, só será mostrado os dados da tabela Postal quando eles 
forem relacionados com a tabela Pessoa.

• Considere o seguinte comando:

SELECT Pessoa.Nome,Postal.Cod_Postal,Postal.Localidade

FROM Pessoa,Postal

WHERE Pessoa.Cod_Postal = Postal.Codigo



Ligação entre tabelas

• Situação 01: Selecionar as localidades das pessoas que não tem 
telefone

• OBS: A utilização do nome da tabela antes do nome da coluna não é 
obrigatória (Pessoa.Telefone). Somente quando uma coluna, tem o 
mesmo nome em várias tabelas,  é necessário essa identificação.

SELECT Postal.Localidade

FROM Pessoa,Postal

WHERE Pessoa.Cod_Postal = Postal.Codigo AND 

Pessoa.Telefone IS NULL



Ligação entre tabelas

• Situação 02: Selecionar a data da venda, o valor e o 
nome do vendedor.

• A tabela Venda e Vendedor estão relacionadas através 
das chaves estrangeiras. (Venda.CPFVendedor = 
Vendedor.CPF)

SELECT Venda.Data,Venda.Valor,Vendedor.Nome

FROM Venda,Vendedor

WHERE Venda.CPFVendedor = Vender.CPF



Ligação entre tabelas

• Situação 03: Em um clube, existe sócios titulares e 
dependentes. Selecionar o nome e a data de 
nascimento de todos os dependentes. Incluir na 
consulta o nome do titular de cada um dos 
dependentes. Ordenar o resultado pelo nome dos 
Dependentes.

• A tabela Titular e Dependente estão relacionadas através 
das chaves estrangeiras. (Titular.Matricula = 
Dependente.MatriculaTitular)



Ligação entre tabelas

• Situação 03: Resolução

• É possível ainda em alguns sistemas, escrever a 
consulta acima usando o comando INNER JOIN.

SELECT 

Titular.Nome,Dependente.Nome,Dependente.Data_Nascimento

FROM Titular,Dependente

WHERE Titular.Matricula = Dependente.MatriculaTitular

ORDER BY Dependente.Nome

SELECT 

Titular.Nome,Dependente.Nome,Dependente.Data_Nascimento

FROM Titular INNER JOIN Dependente ON Titular.Matricula = 

Dependente.MatriculaTitular

ORDER BY Dependente.Nome



Ligação entre tabelas

• Situação 04: Selecionar todos os produtos vendidos pelo 
vendedor de nome Fulano de Tal

• Essa relação envolve 4 tabelas: Venda, Itens_Da_Venda, 
Produto e Vendedor. Na consulta SELECT deve-se especificar 
todos os relacionamentos entre as tabelas.

SELECT Produto.Nome

FROM Venda,Itens_Da_Venda,Produto,Vendedor

WHERE Vendedor.Nome = ‘Fulano de Tal’ 

AND Venda.MatriculaVendedor = Vendedor.Matricula

AND Venda.Codigo = Itens_Da_Venda.Codigo_Venda

AND Itens_Da_Venda.Codigo_Produto = Produto.Codigo



União

• O comando de união (UNION) permite juntar o conteúdo 
de dois ou mais comandos SELECT.

• Situação 05: Em uma base de dados, o cadastro de 
todos os alunos, professores e funcionários estão 
localizados em tabelas diferentes. Como obter o CPF e 
o Nome, de todos os indivíduos cadastrados na base 
dados?



União

• Para obter os dados solicitados no slide anterior, será 
necessário criar 3 comandos SELECT e usar o comando 
UNION para unir as consultas. Veja o resultado:

SELECT cpf,nome FROM Professor

UNION

SELECT cpf,nome FROM Funcionario

UNION

SELECT cpf,nome FROM Aluno



União

• Em uma união(UNION), o número de campos a serem 
selecionados em cada um dos comandos SELECT tem de 
ser IGUAL.

• O nome das colunas apresentado no resultado é o nome 
das colunas selecionadas na primeira instrução SELECT.

• Além disso, são eliminadas do resultado as linhas 
duplicadas, do mesmo modo que no DISTINCT, a não ser 
que seja utilizado UNION ALL.



União

• Situação 06: Obter o CPF e o Nome de todos os 
Funcionários,Professores e Alunos cuja a cidade natal 
seja Ilhéus. Por fim ordenar o resultado pela coluna 
Nome.

• Cada comando SELECT pode conter sua própria cláusula 
WHERE. Porém, só poderá existir uma única cláusula 
ORDER BY, que estará localizada no último comando 
SELECT, e será aplicada a todo o resultado.



União

• A Situação 06, poderá ser resolvida da seguinte forma:

SELECT cpf,nome FROM Professor WHERE naturalidade = 

‘Ilhéus’

UNION

SELECT cpf,nome FROM Funcionario WHERE naturalidade = 

‘Ilhéus’

UNION

SELECT cpf,nome FROM Aluno WHERE naturalidade = ‘Ilhéus’

ORDER BY nome



Interseção

• O operador INTERSECT permite juntar o resultado de 
dois comandos SELECT, apresentando as linhas que 
resultam de ambos os comandos.

• As linhas duplicadas são eliminadas, a não ser que seja 
utilizado INTERSECT ALL.



Interseção

• Situaçã0 07: Selecionar o nome, cpf e data de 
nascimento de todos os funcionários que são alunos da 
universidade onde trabalham. Exibir os dados 
ordenados de forma decrescente pela coluna nome.

SELECT nome,cpf,data_nascimento FROM Funcionario

INTERSECT

SELECT nome,cpf,data_nascimento FROM Aluno

ORDER BY nome DESC



Exceção

• EXCEPT retorna todas as linhas presentes no resultado da 
consulta1, mas que não estão presentes no resultado da 
consulta2 (às vezes isto é chamado de diferença entre 
duas consultas). 

• As linhas duplicadas são eliminadas a não ser que seja 
utilizado EXCEPT ALL.



Exceção

• Situaçã0 08: Selecionar o nome, cpf e data de 
nascimento de todos os funcionários que não são 
alunos da universidade onde trabalham. Exibir os 
dados ordenados de forma decrescente pela coluna 
nome.

SELECT nome,cpf,data_nascimento FROM Funcionario

EXCEPT

SELECT nome,cpf,data_nascimento FROM Aluno

ORDER BY nome DESC



Subconsultas

• Uma subconsulta consiste em um SELECT dentro de outro 
SELECT.

• Considere o seguinte problema:

• Situaçã0 09: Qual é o nome da Pessoa com menor salário na 
empresa?

• Para conseguir resolver a consulta acima, será necessário 
resolver dois problemas:

• Qual é o valor do menor salário?

• Qual o nome da pessoal a que esse salário corresponde?



Subconsultas

 Para resolver o primeiro problema (Qual é o valor do menor 
salário?) podemos usar a função de agregação MIN.

 Com base no valor retornado acima, podemos realizar a 
consulta para o outro problema (Qual o nome da pessoal a 
que esse salário corresponde?). Considere que a primeira 
consulta resultou um salário de R$ 398.

SELECT MIN(salario) From Funcionario

SELECT Nome FROM Funcionario

WHERE salario = 398



Subconsultas
• Podemos obter o mesmo resultado através de comandos 

SELECT encadeados.

• Com o comando acima, o salário de cada um dos indivíduos 
existentes na tabela Pessoa é comparado diretamente com o 
resultado obtido do comando SELECT interior.

• Sendo assim, primeiro é executado a consulta interior 
(SELECT MIN(salario) FROM Funcionarios), e em 
seguida a consulta exterior pode ser executada pelo resultado 
que o SELECT interior devolveu.

SELECT Nome FROM Funcionario

WHERE salario = (SELECT MIN(salario) FROM Funcionario)



Subconsultas

• Situaçã0 10: Qual o nome das pessoas cujo salário é 
menor que a soma de suas comissões durante o mês de 
Janeiro/2012.

SELECT Nome, Salario FROM Funcionario

WHERE salario < (SELECT SUM(valor) FROM Comissao WHERE

Mês = 1 and ano = 2012 and Comissao.CPF = 

Funcionario.CPF)



Subconsultas

• Na situação apresentada no slide anterior, o sentido da 
execução é de fora para dentro, ou seja, o SELECT 
exterior envia o Salário a fim de ser comparado com o 
total das Comissões associadas ao CPF a que pertence o 
Salário.

• Quando o SELECT interior depende dos dados que lhe 
são fornecidos pelo SELECT exterior,  damos o nome de 
Consulta Relacionada.



Próxima Aula

• Exercícios Práticos em Sala de Aula


