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LISTA 04 

Conteúdo 

 Pesquisa em múltiplas tabelas 

 Subqueries 

Questões 

1. Crie um banco de dados SQL Server obedecendo a seguinte nomenclatura: SEUNOME_LISTA04 e com 
as seguintes tabelas, colunas e relações (apresentadas no diagrama abaixo): 
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2. Baseado no banco de dados criado acima, escreva comandos SQL para: 

a) Selecionar os dados do cliente que realizou a última locação; 
b) Selecionar os dados dos filmes do gênero ‘Policial’; 
c) Selecionar os dados dos filmes que não possuem nenhuma cópia locada; 
d) Selecionar os dados dos clientes realizaram alguma locação no mês de janeiro de 2007 
e) Selecionar os dados dos clientes já realizaram pelo menos 5 locações; 
f) Selecionar os dados dos filmes que possuem mais de três cópias; 
g) Obter a relação de filmes em ordem alfabética mostrando a descrição do gênero; 
h) Obter a relação de filmes mostrando a descrição do gênero e ordenando primeiramente pelo 

gênero e depois pelo filme; 
i) Obter a quantidade de filmes por gênero; 
j) Obter a quantidade de cópias de filmes por gênero; 
k) Obter a relação de locações realizada por cada cliente mostrando o nome do cliente, a data da 

locação e o nome do filme, ordenando pelo nome do cliente, data da locação e nome do filme; 
l) Obter a relação de filmes do gênero 'Comédia', locados pelo cliente 'José'; 
m) Obter a relação de atores vistos por cada cliente mostrando o nome do cliente e o nome do ator e 

ordenando pelo nome do cliente primeiramente e depois pelo nome do ator; 
n) Obter a relação de filmes já locados informando o número de locação realizadas por filme, 

ordenando pelo nome do filme; 
o) Obter a relação de clientes, mostrando a quantidade de locações realizadas por cada um e as datas 

das primeira e última locações, ordenando pelo nome do cliente; 
p) Mostrar uma relação contendo o nome dos filmes e o nome dos atores de cada filme, ordenando 

pelo nome do filme e em seguida pelo nome do ator; 
q) Mostrar a relação de filmes contendo o número de locações de cada um; 
r) Mostrar a relação de clientes contendo o número de locações de cada cliente, ordenando do 

cliente que loca mais para o cliente que loca menos, apresentando apenas os clientes com mais de 
uma locação; 

s) Mostrar a relação de atores, em ordem alfabética, que atuaram em filmes do gênero 'Comédia'; 
t) Mostrar a quantidade mensal de locações do ano 2007; 
u) Mostrar uma relação contendo o nome do cliente, o nome do gênero e a quantidade de filmes 

locados pelos clientes de cada um dos gêneros locados; 
v) Mostrar a relação completa de dvds, apresentando o nome do filme e o nome do cliente (caso 

esteja locado). 


