
Lista de exercícios adaptada do material do professor Pedro Manoel da Silveira (DCC-UFRJ)

Escreva os comandos SQL necessários para que se obtenha:

1. A lista de empresas (código e nome) em ordem alfabética de nome.

2. A lista dos vôos juntamente com os nomes das respectivas empresas, em ordem de empresa.

3.Os vôos da Gol com seus respectivos trechos (origem/destino) naordem em que ocorrem.

4. A lista de viagens, de qualquer empresa, saindo do Rio numa certa data, em ordem crescente de 
horário previsto, com respectivos destinos imediatos.

5. Número de vôos de cada empresa, em ordem decrescente de número de vôos.

6. Novamente o número de vôos de cada empresa, em ordem decrescente de número de vôos, agora 
incluindo as empresas sem vôo algum.

7. Número de viagens realizadas com atraso, na saída, superior a 10 minutos, por empresa.

8. A lista de cidades atendidas pela Gol (origem e/ou destino), em ordem alfabética.

9. Para cada vôo, a distância total (somatório da distância de cada trecho) em ordem decrescente.

10. Viagens que atrasaram, na saída, mais que a média de atrasos (também na saída), mostrando 
empresa, vôo, origem, destino e data.

11. O vôo da Gol que tem a maior duração total, somando-se a duração de cada trecho mas sem 
computar os tempos de escala.

12. Uma lista de pontos de para cada trecho, que servirão a um sistema de bonificação para seus 
usuários que a Gol deseja implantar. Considerando que o maior de seus trechos (em distância) receberá 
1.000 pontos, os pontos dos demais trechos devem ser proporcionais em relação à distância do maior 
trecho. Se um trecho A→B for listado então seu inverso (B→A) não deve aparecer no resultado. Note 
que, na base de dados, pode haver trechos que não têm trechos inversos.

Origem Destino Distância Pontos

13. O tempo de escala médio (de parada), por empresa, considerando-se os horários previstos.

14. As empresas que têm vôos circulares, isto é, que passam pela mesma cidade mais de uma vez no 
mesmo vôo.



15. Os horários de saída e chegada dos vôos, numa certa data, passando (ou saindo) por um certo 
aeroporto A e passando (ou chegando), numa escala posterior, por um certo aeroporto B, para vôos da 
Gol.

16. Para cada vôo, de cada empresa, a primeira origem, o último destino e o número de escalas 
intermediárias.

CodVoo Empresa Começa em Termina em escalas

17. As empresas que têm algum vôo tal que nenhum de seus trechos passe por um certo aeroporto A.

18. As empresas que têm todos seus trechos de vôos passando por um certo aeroporto A.

19. As empresas que têm trechos de vôos que cubram todos os aeroportos. Cobrir um aeroporto 
significa passar por ele em algum vôo, seja como origem ou como destino.

20. As empresas que atendem aeroportos não atendidos pela TAM.

21.Os códigos dos aviões que realizaram vôos todos os dias do mês anterior ao mês corrente.

22. ranking numerado das empresas por ordem crescente de atraso médio, na forma abaixo.
Ranking Empresa

23. Os possíveis itinerários entre os aeroportos X e Y, com até duas escalas intermediárias, numa certa 
data, a partir de 14h, listando-se as escalas (se houver) e as respectivas empresas, no formato mostrado 
abaixo.

Empresa Hora Saída Hora Chegada Escala1 Escala2

As colunas contêm, na ordem, o nome da empresa, o horário de saída de X, o horário de chegada em Y 
e, quando existirem, uma ou duas escalas.

24.  Para cada empresa, o destino e horário de saída da primeira viagem saindo de um certo 
aeroporto A numa certa data D.

25. A relação de viagens de uma empresa E, numa data D, em ordem de horário de saída, listando 
origem e destino, e com a observação Pontual ou Atrasado, ocorrendo o segundo caso quando a 
diferença entre o horário real de saída e o horário de saída for maior do que 10 minutos.

26. A lista de cidades que não são visitadas entre as datas D1 e D2, por alguma viagem da Gol.


