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TUTORIAL 03 
Pesquisa básica em tabelas 
 
ETAPA 1: Buscando dados 
 
NOTA: Neste tutorial foi utilizada a base de dados criada no TUTORIAL 01, usando SQL Server Management Studio 2012, 
com os dados alimentados no TUTORIAL 02. 
 
1. Abra o SQL Server Management Studio 2012 e crie conecte-se ao servidor local (localhost) digitando usuário e 

senha padrão e clicando em “Connect”. 

2. Após conectado, na palheta “Object Explorer”, acesse a pasta “Databases” do servidor localhost conectado. Clique 
com botão direito sobre a pasta do banco de dados criado no TUTORIAL 01 e selecione a opção “New Query”. 

3. Escreva comandos SQL (select) para listar as seguintes informações: 
a. Mostrar descrição, preço e quantidade em estoque de todos os produtos 
b. Mostrar descrição e o valor financeiro em estoque de todos os produtos 
c. Mostrar os códigos de grupos de produtos que aparecem na tabela de produtos sem repetições 
d. Mostrar todos os produtos em estoque 
e. Mostrar todos os produtos com estoque menor que 5 
f. Mostrar os produtos do fabricante 2 que custam menos que 500 reais 
g. Mostra os produtos que possuam a palavra LCD na sua descrição 
h. Mostrar os produtos com preço entre 250 e 800 reais 
i. Mostrar os produtos em ordem crescente de preço 
j. Obter a relação de clientes em ordem alfabética 
k. Obter a relação dos produtos que possuam o texto "MS" ou "Microsoft" na descrição e que custem entre 100 e 

500 reais 
l. Liste todos os fabricantes que comecem com letra “L” e contenham a letra “g” em seu interior 
m. Liste o nome de todos os produtos cujo valor seja 120, 400 ou 1500 
n. Liste em ordem decrescente e sem repetição todos os códigos de fabricantes que possuem produtos com 

quantidade em estoque acima de 10 
o. Obtenha a relação de produtos do fabricante de código 9 
p. Obtenha a relação de produtos que possuam as palavras 15”, 17” ou 19” em sua descrição 
q. Liste todos os fornecedores cuja descrição seja uma palavra composta 
r. Liste em ordem crescente de valor e em seguida de código do seu fabricante, os produtos cadastrados que 

terminam com o número “0” a sua descrição 


