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LISTA 05 

Conteúdo 

 Função de agrupamentos 

 Pesquisa em múltiplas tabelas 

 Subqueries 

Questões 

Para responder as questões desta lista, utilize o banco de dados criado na LISTA 04, com 

as seguintes tabelas, colunas e relações (apresentadas no diagrama abaixo): 
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Baseado no banco de dados anterior, escreva comandos SQL para: 

1. Selecionar os dados do cliente que realizou a última locação; 

2. Obter a relação de clientes, mostrando a quantidade de locações realizadas por cada 

um e as datas da primeira e última locações, ordenando pelo nome do cliente; 

3. 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; 

4. Mostrar a relação de filmes contendo o número de locações de cada um; 

5. 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; 

6. Mostrar a relação de atores, em ordem alfabética, que atuaram em filmes do gênero 

'Comédia'; 

7. Mostrar a quantidade mensal de locações do ano 2015; 

8. 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; 

9. Mostrar a relação completa de DVDs, apresentando o nome do filme e o nome do 

cliente (caso esteja locado). 


