
Prof. Luiz Vivacqua - Laboratório de Banco de Dados 
 
Dado o modelo relacional abaixo, responda utilizando a linguagem SQL . 
Fornecedor ( id, nome, status, cidade ) onde :  

 id char(3), nome varchar(20), status integer, cidade varchar(20) 
Peca ( id, nome, cor,  peso, cidade ) onde: 
  id char(3), nome varchar(10), cor char(10), peso integer, cidade varchar(20) 
Fornecimento ( id, id_forn, id_peca, qtde ) onde: 

id integer, id_forn char(3), id_peça char(3), qtde integer 
id_forn referencia FORNECEDOR (id),  
id_peca referencia PECA (id) 

 
PARTE1 - DDL 
1. Criar as tabelas Fornecedor, Peça e Fornecimento definindo SOMENTE as restrições de 

chave primária na coluna id em todas as tabelas. 
2. Alterar a tabela Fornecedor, adicionando uma coluna telefone char (8). 
3. Alterar a tabela Fornecedor excluindo a coluna telefone. 
4. Criar os relacionamentos (FOREIGN KEY) entre a tabela Fornecimento e as tabelas 

Fornecedor e Peça. 
5. Criar um índice para a coluna nome na tabela fornecedor. 
6. Criar um índice para a coluna nome na tabela peca. 
7. Excluir os índices criados. 
8. Excluir as Tabelas criadas. 
9. Criar as tabelas e carrega-las a partir de arquivos. 

Executar os comandos do arquivo criabd.txt 
Executar os comando do arquivo copy.sql 

 
PARTE2 – CONSULTAS 
10. Recuperar todas as informações da tabela PEÇAS; 
11. Recuperar o nome e a cor das peças da cidade SP; 
12. Recuperar a identificação dos fornecedores que fornecem a peça P2 em ordem crescente; 
13. Recuperar a identificação das peças e dos fornecedores que tenham feito fornecimento com 

QTDE maior que 300; 
14. Recuperar o nome dos fornecedores que são da cidade RJ ou que tenham status > 20; 
15. Recuperar a cor das peças que tenham peso maior que 15 e que são da cidade SP; 
16. Recuperar o peso, nome e identificação das peças que são vermelhas ou azuis; 
17. Recuperar o nome do fornecedor e a identificação da peça que ele forneceu para os 

fornecimentos com QTDE maior que 300; 
18. Recuperar o nome das peças e as QTDE fornecidas para os fornecimentos que tenham sido 

feitos pelo fornecedor S2. 
19. Obter as cores das peças fornecidas por S3. 
20. Obter o status dos fornecedores que fornecem a peça Parafuso. 
21. Obter quantos fornecimentos foram feitos para a peça P2. 
22. Obter quantos fornecedores existem por cidade. 
23. Obter a quantidade total fornecida de cada peça. 
24. Obter a quantidade média fornecida de peças P2. 
25. Obter a Quantidade total de peças fornecidas pelo fornecedor S1. 
26. Obter a identificação do fornecedor e a maior quantidade de peças fornecidas por fornecedor. 
27. Obter a identificação do fornecedor e o número de fornecimentos realizados somente 

para os fornecedores com mais de 2 fornecimentos. 
28. Obter a identificação do fornecedor e a Quantidade total de peças fornecidas somente para os 

fornecedores com quantidade total fornecida maior que 700. 


