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LISTA 01 

Conteúdo 

 Modelo Conceitual – Abordagem Entidade-Relacionamento 

Questões 

1. Dê ao menos cinco exemplos dos conceitos básicos da abordagem ER apresentados neste 

capítulo: entidade, relacionamento, atributo, generalização/especialização. 

2. Explique a diferença entre uma entidade e uma ocorrência de entidade. Exemplifique 

3. Identifique a cardinalidade dos relacionamentos através do diagrama de ocorrências 

                                        (a)                                                                               (b) 

      

(c) 

 
Figura 1. Diagramas de ocorrências 

4. Descreva em português tudo que está representado no DER da figura 2. 

5. De acordo com o DER da figura 2, que ações devem ser tomadas ao excluir-se do banco de 

dados uma secretária? 
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6. De acordo com o DER da figura 2, uma secretária ou um engenheiro não podem ser 

gerentes. Por quê? Como o DER deveria ser modificado para permitir que tanto uma 

secretária, quanto um engenheiro pudessem ser também gerentes? 

 
Figura 2. DER para um sistema de RH (Fonte: HEUSER, 2009) 

7. Construa um DER a partir do formulário Nota Fiscal apresentado na figura 3 (o que aparece em negrito 
é dado, ou seja, um valor que é fornecido ao formulário). 

 
Figura 3. Formulário Nota Fiscal 

8. Distinga, exemplificando, os conceitos de dado e informação. 

9. Considere o relacionamento CASAMENTO que aparece no DER da figura 4. Segundo este DER o banco 
de dados poderia conter um casamento em que uma pessoa está casada consigo mesma? O DER 
permite que a mesma pessoa apareça em dois casamentos diferentes, uma vez como marido e outra 
vez com esposa? Caso uma destas situações possa ocorrer, como deveria ser modificado o DER para 
impedi-las? 

 
Figura 4. DER representando casamento 



10. Elabore um DER para armazenamento de dados relacionados ao controle de infrações de trânsito, 
conforme requisitos abaixo: 

 Veículos são identificados pela placa, além de serem descritos também por chassi, cor 
predominante, modelo, categoria e ano de fabricação; 

 Cada veículo possui um único proprietário, identificado, por sua vez, por um número de CPF. São 
exigidas ainda outras informações sobre o proprietário: nome, endereço, bairro, cidade estado, 
telefone (vários), sexo, data de nascimento e idade; 

 Todo veículo é de determinado modelo.  Cada modelo é codificado por um número de 6 dígitos; 

 Similarmente ao modelo, uma categoria deve ser atribuída a cada veículo (automóvel ou caminhão, 
por exemplo). Cada categoria é codificada por um número de 2 (dois) dígitos; 

 Existem diversos tipos de infração (avanço de sinal vermelho ou estacionamento de veículo em 
local proibido, por exemplo), identificados por códigos associados a cada um.  Além disso, associa-
se a cada tipo de infração um valor que deverá ser cobrado, quando da ocorrência de infração; 

 Uma infração é identificada pelo veículo infrator, data/hora e tipo de infração. Também é 
importante conhecer o local, a velocidade aferida (se possível) e o agente de trânsito responsável 
pelo registro da infração; 

 Cada local é descrito pelo seu código, sua posição geográfica e a velocidade de condução permitida; 
um local é geralmente referenciado por seu código; 

 Um agente de trânsito é conhecido através de sua matrícula, sendo também descrito pelo nome, 
data de sua contratação e tempo de serviço. 

11. Para facilitar o processamento da apuração eleitoral da eleição municipal a ser realizada nesse ano, o 
TRE (Tribunal Regional Eleitoral) resolveu informatizar esse processo. Sabe-se que cada localidade é 
dividida em várias zonas eleitorais que, por sua vez, são divididas em várias seções nas quais os 
eleitores estão vinculados. O candidato a um cargo público deve estar vinculado a um único partido 
político. Vale ressaltar que, segundo a legislação vigente, o voto é secreto. Elabore um DER que 
represente os dados referentes a esse processo, juntamente com os principais atributos, chaves 
(primárias e estrangeiras), integridades referenciais e a opcionalidade/obrigatoriedade dos 
relacionamentos. 

12. Considerando a descrição abaixo, identifique possíveis identidades e relacionamentos para um futuro 
modelo conceitual baseado na abordagem entidade-relacionamento. 

Uma pizzaria apresenta um cardápio composto por diversos tipos de pizza, cujos dados são, a 
saber: número (código), nome, lista de ingredientes e preços das pizzas pequena, média e grande. 
Na pizzaria trabalham vários funcionários, que são responsáveis pela emissão dos pedidos de 
pizzas. Cada pedido possui um número e uma data de emissão, além do nome, telefone e endereço 
do cliente que solicitou o pedido. Um pedido, emitido por apenas um funcionário, é composto por 
vários itens; cada item, por sua vez, possui um número e se refere a uma determinada pizza do 
cardápio, em um determinado tamanho (pequena, média ou grande) e em certa quantidade. 

 


