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LISTA DE EXERCÍCIOS 05: COMANDOS DML 

 

Questão 01. Para fazer os exercícios abaixo você deverá restaurar no SQL Server o banco de 

dados em anexo a esta atividade. Após restauração o nome do banco de dados será dbCtran. Em 

seguida realize as seguintes consultas SQL: 

 

a) TABELAS ABA_Abastecimentos e VEI_Veiculos: Exibir a data do abastecimento, 

quantidade de litros, valor do litro, valor pago no abastecimento e placa do carro. Ordene 

os dados pela data do abastecimento em ordem decrescente. 

b) TABELAS ABA_Abastecimentos, POS_Postos, CID_Cidades: Exibir a data do 

abastecimento, quantidade de litros, valor do litro, valor pago no abastecimento, o nome 

do posto e nome da cidade. Ordene os dados de forma ascendente utilizado o campo 

valor pago no abastecimento. 

c) TABELAS ABA_Abastecimentos, POS_Postos: Exibir a soma da quantidade de litros 

abastecidos, agrupados pelo nome do posto. 

d) TABELAS VEI_Veiculos, MOD_Modelos, MAR_Marcas: Exibir a placa do veículo,ano de 

fabricação, cor, quilometragem atual, nome do modelo e a nome da marca de todos os 

veículos cadastrados 

e) TABELAS FUN_Funcionarios, CAR_Cargos: Exibir o nome do funcionário, CPF e o cargo de 

todos os funcionários que possuem o cargo de Motorista. 

f) TABELAS POS_Postos, FOR_Fornecedores: Exibir o nome e a cidade de todos os postos. 

Em seguida, unir esse resultado pelo nome e cidade de todos os fornecedores. Ao final, 

exiba os dados ordenados pelo nome da cidade. 

g) TABELAS ABA_Abastecimentos, POS_Postos: Exibir o nome do posto que teve o maior 

abastecimento realizado. 

h) TABELAS MAN_Manutencoes, VEI_Veiculos, MOD_Modelos: Exibir a data da 

manutenção, quilometragem, valor, placa do veículo e nome do modelo do veículo de 

todas as manutenções realizadas. Ordene os dados pela data da manutenção em ordem 

descendente.   

i) TABELAS PEC_Pecas, SER_Servicos: Exibir o nome de todas as peças. Em seguida, unir 

esse resultado pelo nome de todos os serviços. Ao final, exiba os dados ordenados pelo 

nome das peças. 

j) TABELAS MAN_Manutencoes, VEI_Veículos: Exibir a quantidade de manutenções 

realizadas agrupadas pela placa do Veículo. Ordene os dados em forma ascendente 

utilizando como parâmetro a quantidade de manutenções realizadas. 

k) TABELAS MAN_Manutenções, VEI_Veículos: Exibir a data da manutenção, o valor e a 

placa do veículo que teve o maior valor pago por uma manutenção 



 
 

l) TABELAS POS_Postos, FOR_Fornecedores: Exibir o nome dos postos que estão 

cadastrados na tabela POS_Postos e que também são Fornecedores. 

m) TABELAS MAN_Manutenções, VEI_Veículos, MOD_Modelos, MAR_Marcas: Exibir a data 

da manutenção, o valor pago, a placa do veículo, nome do modelo e nome da marca. 

Ordene os dados pelo nome modelo 

n) TABELAS POS_Postos, FOR_Fornecedores: Exibir o nome dos fornecedores que não estão 

cadastrados na tabela de  postos 

o) TABELAS MAN_Manutenções, VEI_Veículos, MOD_Modelos, MAR_Marcas: Exibir a soma 

do valor pago por todas as manutenções, agrupadas pelo nome da marca do veículo. 

p) TABELAS ABA_Abastecimentos, VEI_Veiculos, MOD_Modelos: Exibir a média da 

quantidade de litros abastecidos, agrupados pelo nome do modelo. 

 

 


