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LISTA 03 

Conteúdo 

• Criação de banco de dados no SQL Server 
• Inserção, Atualização e Deleção de dados 
• Consultadas básicas em tabelas 
• Funções de grupo e agrupamento 

Questões 

1. Crie um banco de dados SQL Server obedecendo a seguinte nomenclatura: SEUNOME_LISTA03 e com 
as seguintes tabelas, colunas e relações (apresentadas no diagrama abaixo): 

 

 

 

 

http://www.ifrn.edu.br/joacamara
mailto:gabinjc@ifrn.edu.br


2. Usando comandos SQL e o banco criado na questão anterior, faça o que se pede abaixo: 

a) Insira os seguintes dados na tabela GRAVADORA; 

  

b) Atualize o valor da URL da gravadora de código 5 para “www.uol.com.br”; 
c) Insira na tabela CD os seguintes dados; 

  

d) Exclua todos os CDs lançados do ano 2010 pra cá; 
e) Exclua as Gravadoras que não possuírem nenhum nome para Contato cadastrado; 
f) Aumente em 50% o preço de todos os CDs da gravadora BMG; 
g) Dobre o preço dos CDs que não pertencerem nem a gravadora 1 nem a 5; 
h) Execute o script “InclusaoLISTA03.sql” anexo para popular as demais tabelas. 

3. Ainda utilizando o mesmo banco de ados, apresente os seguintes dados, usando comandos SQL: 

a) Listagem com informações completas sobre todas as músicas cadastradas em ordem alfabética do 
código da música; 

b) Lista com todas as Gravadoras que possuem endereço cadastrado; 
c) Lista com os CDs que custam entre 10 e 15 reais; 
d) Lista com os CDs lançados no mês de outubro durante a década de 90 (entre os anos 1990 à 1999); 
e) Lista o nome das músicas que duram mais que cinco minutos ordenando da maior duração para a 

menor; 
f) Lista com apenas as músicas cujo nome não seja formando por mais de uma palavra; 
g) Uma relação que mostre decrescentemente os códigos das músicas que começam com a letra ‘G’ e 

duram mesmo que três minutos; 
h) Mostra das músicas que possuem a letra ‘o’ na penúltima posição do seu nome; 
i) Todos os CDs que possuem ‘Vol’ no seu nome; 
j) Os CDs da gravadora 1 e 3 que custem entre 7 e 16 reais; 
k) Uma busca que mostre os preços de revenda dos CDs com 10% de aumento; 
l) Uma busca igual a anterior, porém mostre também a diferença entre o preço sem o aumento para 

o com o aumento; 
m) A relação de nome dos autores em letras maiúsculas (DICA: Estudar comando UPPPER); 
n) A relação de nome das músicas em letras minúsculas (DICA: Estudar comando LOWER); 
o) Uma lista que mostre o nome da Gravadora e o seu respectivo Contato em uma única coluna, 

separados por um hífen. 



4. Sob o mesmo banco da questão 1 e usando funções de grupo e agrupamento do SQL, calcule e 
apresente o que se pede abaixo. 

a) Verifique o maior, o menor e o valor médio de todos os CDs cadastrados; 
b) Calcule a diferença de valores entre o CDs de maior e menor preço de venda; 
c) Conte quantos CDs da gravadora 2 custam menos de 10 reais; 
d) O total de músicas cadastradas ordenadas alfabeticamente; 
e) O total de autores que começam com a letra ‘R’ no segundo nome; 
f) A quantidade de CDs que possuem 7 faixas; 
g) Indique média dos preços de venda dos CDs lançados entre 01/01/1980 e 31/12/1995; 
h) Apresente a soma dos preços de venda dos CDs que não pertencem à Gravadora BMG; 
i) Mostre a quantidade de Gravadoras que faltam preencher informações de endereço no banco; 
j) Some a duração das músicas que começam com a letra ‘F’; 
k) Apresente a média de preços dos CDs por Gravadora; 
l) Mostre quantas faixas possui cada um dos CDs cadastrados no banco, ordenando do CD de maior 

número de faixas para o de menor número; 
m) Mostre os autores que possuem mais que dez músicas cadastradas no banco; 
n) Mostre as músicas que são frutos de parcerias autorais (mais de um autor responsável pela sua 

composição); 
o) Faça um comando para mostrar se há músicas que estão em mais de um CD diferente 


