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LISTA DE EXERCÍCIOS 04: COMANDOS DML 

 

Executar no MYSQL o script de criação do banco de dados vendas, em anexo a esta atividade. Em 

seguida desenvolver os scripts DML para cada situação solicitada. 

a) Listar a descrição e o endereço de todos os fornecedores do estado SP das cidades de 

DIADEMA e BARUERI ordenado pela descrição do fornecedor. 

b) Listar todos os campos de todos os fornecedores do estado SP, exceto os das cidades de 

BROTAS e SAO PAULO. 

c) Listar o nome, endereço e telofone dos clientes com limite de crédito superior a R$ 

1000,00. 

d) Listar a descrição, cidade e o telefone de todos os fornecedores dos estados de MG e SP, 

cujo campo cidade esteja devidamente preenchido.  

e) Listar todos os campos de todos os fornecedores, ordenando pela descrição em ordem 

descrescente. 

f) Listar descrição, preço de custo e preço de venda (custo acrescido de 30%) de todos os 

produtos com estoque maior que 0 

g) Listar descrição, preço de custo, estoque e uma coluna chamada balanço que será 

resultado do custo, acrescido de 25% multiplicado pelo estoque de todos os produtos.  

h) Listar todos os campos de todos os produtos cujo custo acrescido de 30% seja maior que 

8 e menor que 10. 

i) Listar todos os produtos dos fornecedores localizados nos estados de SP, RJ e MG. 

Apresentar os dados ordenados pela descrição do produto. 

j) Listar todos os produtos ordenados pelo preço de custo (do mais caro para o mais barato) 

k) Listar todos os clientes com data de cadastro superior 1° de outubro de 2002 

l) Listar todos os clientes com data de cadastro entre 1 e 16 de outubro de 2002 

m) Considerando que o lucro em cada venda é de 30%, listar todas as vendas cujo lucro 

tenha sido superior a R$ 100,00. 

n) Considerando que a comissão do vendedor é de 3% em cada venda, listar todas as vendas 

e a comissão a ser paga para cada venda. 

o) Listar todos os produtos que começam com as letras “CEF” ordenadas pela descrição. 

p) Atualizar em mais 20 unidades o estoque dos produtos que tem principio ativo 

CEFOTAXIMA 

q) Excluir todos os fornecedores do estado de GO que não possuem telefone 

r) Listar todos os lotes adquiridos dos produtos com a descrição CAMBEM 180MG 

COMPRIMIDOS CX C/02  

s) Exibir o total de produtos adquiridos em todos os lotes de produtos com a descrição 

MENBEL 100MG COMPRIMIDOS CX C/30. 



 
 

t) Mostrar a quantos produtos existem cadastrados 

u) Mostrar a quantidade em estoque(somar o estoque) de todos os produtos com princípio 

igual a “AGULHA” 

v) Mostrar a quantidade em estoque (somar o estoque) de todos os produtos cadastrados 

agrupados pelo principio. 

w) Mostrar qual o menor preço de custo(pcusto) entre os produtos cadastrados 

x) Mostrar a média de limite de crédito dos clientes que possuem a UF igual a “RJ” 

y) Exibir a quantidade de clientes cadastrados que moram no estado de SP 

z) Exibir a quantidade de produtos cadastrados que estão com estoque zerados. 


