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• Realize uma consulta que contenha codigo e 
nome dos clientes e a data e valor das vendas 
realizadas para cada um.
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select c.codigo "codigo Cliente", c.nome 
Nome, v.data "Data da Venda", v.total 
"Total da Venda"

from 
cliente c inner join venda v on c.codigo = 

v.cliente



4

• Realize uma consulta que contenha codigo e 
nome des todos os clientes e a data e valor das 
vendas realizadas.
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select c.codigo "codigo Cliente", c.nome 
Nome, v.data "Data da Venda", v.total 
"Total da Venda"

from 
cliente c left outer join venda v on c.codigo 

= v.cliente
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• Realize uma consulta que contenha codigo e 
nome de todos os clientes e a data e valor das 
vendas realizadas  e o codigo e o nome dos 
funcionários que efetuaram as vendas.
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select c.codigo, c.nome, v.data, v.total, 
f.nome  from cliente c left outer join 
venda v on c.codigo = v.cliente left outer 
join funcionario f on v.funcionario = 
f.codigo
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• Realize uma consulta que contenha o total de 
registros de clientes cadastrados, ultimo 
código cadastrado, o quantidade de registros 
de vendas e o ultimo código.
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select count(c.codigo) "total de clientes", 
max(c.codigo) "ultimo codigo cliente", 
count(v.codigo) "total vendas", 
max(v.codigo) "ultimo codigo de vendas" 
from cliente c left outer join venda v on 
c.codigo = v.cliente

left outer join funcionario f on 
v.funcionario = f.codigo

order by c.codigo
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• Realize uma consulta que contenha o código da 
venda e a quantidade de itens da venda.
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select i.venda Venda, count(*) "Total de 
itens" from itemvenda i group by venda
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• Consulte quantas vendas a funcionaria MARISA 
realizou considere que nesta consulta você 
saiba apenas o nome da funcionaria.
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select count(*) "Numero de vendas" from 
venda where funcionario = (select codigo 
from funcionario where nome = 
'MARISA')
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• Realize uma consulta que irá exibir o código do 
produto, a quantidade vendida deste produto e 
a quantidade Total de todos os produtos.
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select produto, sum(qtde) quantidade, 
(select sum(qtde)from itemvenda) as total 
from itemvenda
group by produto
order by quantidade desc
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• Alterar o total dos  itens por produto, para 
encontrar o total de item é preciso antes 
buscar o preço do produto
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE 
calcula_preco(p_item IN int, p_qdte IN int, 
p_preco IN produto.prcvenda%TYPE)

IS
begin
   update cliente set nome = p_qdte * p_preco where 

codigo = p_item; 
COMMIT;
END calcula_preco;
/
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update itemvenda i set i.total = i.qtde * (select 
prcvenda from produto where codigo = 
i.produto) 
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• Exemplo TRIGGER:

CREATE OR REPLACE TRIGGER  "BI_ITEMVENDA" 
  before insert on "ITEMVENDA"               
  for each row  
begin   
    select "ITEMVENDA_SEQ".nextval into :NEW.CODIGO 

from dual; 
end; 

/
ALTER TRIGGER  "BI_ITEMVENDA" ENABLE
/
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• INTERFACES PARA APLICAÇÃO
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