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LISTA DE EXERCÍCIOS 06: COMANDOS DCL 

 

Questão 01. Para fazer os exercícios abaixo você usará a base de dados dbCTRAN. Em seguida você 

deverá criar os seguintes comandos SQL. 

 

a) Criar quatro usuários com os nomes: administrador, gerente_rh, motorista, mecanico. 

As senhas destes usuários deverão ser respectivamente: admin123, ger123, moto123, 

meca123. 

b) Conceder privilégio total ao usuário administrador 

c) Conceder privilégio de inserir, remover, selecionar e atualizar os dados da tabela 

FUN_Funcionarios para o usuário gerente_rh. 

d) Conceder privilégio para inserir e alterar os dados da tabela ABA_Abastecimentos para o 

usuário motorista 

e) Conceder privilégio para inserir, alterar e remover os dados da tabela 

MAN_Manutencoes para o usuário mecanico 

f) Conceder privilegio para selecionar os dados ABA_Data, ABA_Km, ABA_QdadeLitros, 

ABA_ValorUnitLitro da tabela ABA_Abastecimentos para o usuário mecânico 

g) Criar uma stored procedure com a função de cadastrar um Posto (Tabela POS_Postos) e 

em seguida, utilize os dados informados para o cadastro do Posto, para cadastrá-lo 

também na tabela Empresa (Tabela EMP_Empresas) . Por fim, exiba os dados de todos 

os postos cadastrados. Utilize também o conceito de transação para caso aconteça um 

erro, o SGBD retorne ao estado inicial. 

h) Criar uma stored procedure com a função de exibir todos os Posto (Tabela POS_Postos), 

que estão cadastrados também na Empresa (Tabela EMP_Empresas). 

i) Conceder privilégio para executar a duas stored procedure criadas na alternativa acima 

para os usuários gerente_rh e motorista. 

j) Criar uma stored procedure que exclua todos os abastecimentos realizados de um 

determinado veículo. A stored procedure deverá receber como parâmetro a placa do 



 
 

veículo. Utilize também o conceito de transação para caso aconteça um erro, o SGBD 

retorne ao estado inicial. 

k) Conceder privilégio para executar a stored procedure criada na alternativa acima para o 

usuário motorista 

l) Criar uma stored procedure para inserir um abastecimento e em seguida incrementar a 

coluna VEI_KmAtual da tabela VEI_Veiculos, com a quilometragem informada do veículo 

ao ser realizado o abastecimento. Utilize também o conceito de transação para caso 

aconteça um erro, o SGBD retorne ao estado inicial. 

m) Conceder privilégio para executar a stored procedure criada na alternativa acima para os 

usuários motorista e mecânico. 

n) Criar uma stored procedure que exiba os dados de todas as peças e em seguida atualize 

os valores das peças a partir de um percentual de aumento informado pelo usuário. Em 

seguida, exiba os dados atualizados das peças com o reajuste informado. Utilize também 

o conceito de transação para caso aconteça um erro, o SGBD retorne ao estado inicial. 

 

 


