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V Semana de Tecnologia da Informação (Week-IT 2019) 

Lista de Exercícios (BD Empresa) – 30 Questões 

Minicurso 04: Introdução à Manipulação de Dados com o BD Orientado a Documentos MongoDB 

Assunto:  
Consultas Avançadas, Consultas com Framework de Agregação e Subconsultas no MongoDB 

Data: 

26/11/2019 

Aluno (a): 

 
Professor:  

Pablo Freire Matos 

Observação: Utilizar a base de dados Empresa disponível no Google Drive. 

Utiliza o método find() para realizar as consultas das Questões 1 a 12. 

1. Seleciona os nomes e os endereços dos funcionários que são programadores e trabalham no departamento 3. 

2. Seleciona os funcionários com função de programador e de analista que ganham acima de R$ 2.000,00. Classificar em ordem 

crescente pela função e nome do funcionário. 

3. Seleciona os funcionários com salário maior do que R$ 2.600,00 que sejam analistas, ou tenham exatamente um filho. Mostrar 

o nome, a função, o salário, a quantidade de filhos e o bairro onde mora do funcionário. Ordenar em ordem decrescente pelo 

bairro. 

4. Quais os funcionários possuem hobby e não têm filhos? Mostrar o nome, o hobby e o salário. 

5. Quais os funcionários possuem filhos, recebe salário maior do que R$ 1.500,00 e tem como hobby futebol ou xadrez? Mostrar 

o nome, a quantidade de filhos, os hobbies e o salário. 

6. Quais os funcionários têm como hobby futebol e tênis de mesa? Não mostrar o salário e a data de admissão. 

7. Quais os funcionários têm 4 hobbies, sendo que pelo menos 1 hobby seja natação? Mostrar o nome e os hobbies. 

8. Quais os funcionários que não ocupem a função de secretária, não tem tênis de mesa como hobby e é do departamento 3? 

9. Quantos funcionários do departamento 3 ganham entre R$ 1.200,50 e R$ 1.600,00? 

10. Quantos funcionários moram em Vitória da Conquista e possuem algum hobby? 

11. Recuperar os funcionários que possuem os três maiores salários, excluindo o funcionário com o maior salário. Não mostrar os 

hobbies, as notas, as avaliações, os feedbacks e o endereço.  Utilizar os métodos limit e skip. 

12. Quais os funcionários têm 3 ou 4 feedbacks? Mostrar o nome e os feedbacks ordenado em ordem decrescente pelo nome. 

Utiliza o método aggregate() para realizar as consultas das Questões 13 a 28. 

13. Seleciona os funcionários que foram admitidos entre 2010 e 2012, e que tenham filhos. Mostrar o nome, o salário e a função. 

Utilize o operador $year para saber o ano da data de admissão. 

14. Quais funcionários foram admitidos no primeiro semestre depois de 2008? Mostrar o nome e o ano da data de admissão do 

funcionário. Classificar os funcionários por data de admissão em ordem decrescente.  

15. Quantos funcionários foram admitidos no primeiro semestre depois de 2008? 

16. Recuperar todos os departamentos agrupados por cada função. Incluir os departamentos repetidos. 

17. Quais os departamentos alocados por cada função? Mostrar somente os departamentos de número 2 e 3. Não incluir os 

departamentos repetidos. 

18. Qual a quantidade de departamentos na empresa? Não contar os repetidos. 

19. Quais os nomes dos funcionários alocados por cidade? 

20. Qual a quantidade de feedbacks por funcionário? Mostrar o nome do funcionário e o total de feedbacks. 

21. Qual é o maior salário pago aos programadores? 

22. Qual o número médio de filhos dos funcionários analista? Mostrar somente a média. 

23. Qual o valor total de salário pago aos funcionários de acordo com a função? Mostrar somente as funções as quais possuem o 

total de salário entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00.  

24. Qual o valor total e a média de salário pago aos funcionários, cuja função é programador e secretária?  

25. Qual a quantidade de feedbacks positivos (true) e negativos (false)?  

26. Qual a quantidade de ocorrência de cada hobby? Ordenar em ordem decrescente pela quantidade. Pular e limitar a 3 documentos. 

27. Qual a quantidade de funcionários por função e departamento? Ordenar em ordem crescente por função. 

28. Qual a quantidade de feedbacks positivos (true) e negativos (false) de cada funcionário?  

Utilizar cursor juntamente com os métodos aggregate()e/ou find()para realizar as consultas das Questões 29 e 30. 

29. Quais os funcionários foram admitidos em 2006 e recebem salário menor do que a média de salários dos supervisores? Mostrar 

o id, o nome, a função e o salário dos funcionários. 

30. Qual o valor total de salário pago aos funcionários por função? Mostrar somente o valor total que é menor do que a média dos 

salários pagos aos analistas. 


