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LISTA 02 

Conteúdo 

 Modelo Conceitual – Abordagem Entidade-Relacionamento 

 Modelo Lógico – Abordagem Relacional 

 Transformações entre modelos 

Questões 

1. Considere um banco de dados relacional definido parcialmente abaixo e faça o que se pede. 

Médico (CRM, UF, CPF, RG, Nome, Endereço, Telefone, Email, EstadoCivil) 
Consulta (Data) 

a) Identifique a chave primária e a(s) chave(s) candidata(s) da tabela Médico. Justifique sua escolha; 
b) Defina uma PK (Chave primária) para a tabela Consulta e uma FK (Chave estrangeira) que a 

relacione com Médico. 

2. Abaixo, é apresentado um esquema parcial para um banco de dados relacional. Identifique as chaves 
primárias e as chaves estrangeiras. Em seguida, faça o desenho do Diagrama de Entidade-
Relacionamento (DER). 

Aluno (CodAluno, Nome, CodCurso) 
Curso (CodCurso, Nome) 
Disciplina (CodDisciplina, Nome, Creditos, CodDepartamento) 
Curriculo (CodCurso, CodDisciplina, ObrigatorioOpcional) 
Conceito (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, Conceito) 
Departamento (CodDepartamento, Nome) 

3. Dada a descrição a seguir, monte o modelo conceitual que representa a sua solução para o cenário. 

Uma imobiliária com especialidade em aluguéis deseja desenvolver uma aplicação para controle do 
recebimento e repasse dos aluguéis a seus clientes. Esta empresa cadastra todos os seus clientes e 
os inquilinos destes. Ela necessita guardar informações dos imóveis sob sua responsabilidade e dos 
contratos de aluguel por ela efetuados. Para facilidade de controle nos pagamentos dos aluguéis, 
estes serão feitos via sistema de cobrança bancária. O banco credenciado, após a cobrança, irá 
depositar automaticamente na conta da imobiliária o valor de 5% relativo à comissão de seus 
serviços e o restante, na conta do proprietário do imóvel, em conta/banco/agência indicada por 
ele. O sistema mensalmente repassará ao banco de cobrança informações para tal.  

4. Você é um projetista de Banco de Dados conceituado na região do Mato Grande e fora contratado 
para realizar a transformação do modelo conceitual criado na questão anterior para um modelo 
relacional. Apresente o modelo relacional resultante do seu trabalho, citando cada tomada de decisão 
sua na transformação dos relacionamentos e generalizações/especializações, justificando a escolha da 
sua estratégia em face de outras disponíveis. 
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5. Diferencie e exemplifique os tipos de chaves existentes em modelos relacionais.  

6. Comente a respeito do princípio da integridade de dados, as condições obrigatórias impostas pelo 
modelo de banco de dado e a restrição de integridade referencial implicada essas imposições. 

7. Considere um banco de dados com o seguinte esquema:  

Paciente (CodPaciente, Nome)  
Convenio (CodConvenio, Nome)  
PacienteConvenio (CodPaciente, CodConvenio)  
 CodPaciente referencia Paciente  
 CodConvenio referencia Convenio  
Medico (CRM, Nome, Especializacao)  
Consulta (CodPaciente, CodConvenio, DataHora, CRM)  
 (CodConvenio, CodPaciente) referencia PacienteConvenio  
 CRM referencia Medico  

 
Desenhe o DER correspondente e explique quais verificações devem ser feitas pelo SGBD para garantir 
a integridade referencial nas seguintes situações:  

 Uma linha é incluída na tabela Consulta  
 Uma linha é excluída da tabela Paciente  
 CRM e UF em uma linha de Consulta é alterado  
 O código do CRM em uma linha de Medico é alterado 

8. Considerando o esquema relacional e o estado de relação correspondente abaixo, identifique todas as 
restrições de integridade violadas em cada uma das operações de atualização abaixo, se houver, e as 
diferenças maneiras de lidar com essas restrições (sem que haja alteração do esquema relacional). 

FUNCIONARIO (Pnome, Minicial, Unome, Cpf, Datanasc, Endereço, Sexo, 
Salario, Cpf_supervisor, Dnr) 
 Dnr referencia DEPARTAMENTO 
 Cpf_supervisor referencia FUNCIONARIO (Cpf) 
DEPARTAMENTO (Dnome, Dnumero, Cpf_gerente, Data_inicio_gerente) 
 Cpf_gerente referencia FUNCIONARIO 
LOCALIZACAO_DEP (Dnumero, Dlocal) 
 Dnumero referencia DEPARTAMENTO 
PROJETO (Projnome, Projnumero, Dnum, Projlocal) 
 Dnum, Projlocal referencia DEPARTAMENTO_DEP 
TRABALHA_EM (Fcpf, Pnr, Horas) 
 Fcpf referencia FUNCIONARIO 
 Pnr referencia PROJETO 
DEPENDENTE (Fcpf, Nome_dependente, Sexo, Datanasc, Parentesco) 
 Fcpf referencia FUNCIONARIO 

 



 

a) Inserção da tupla <’Roberto’, ‘F’, ‘Santos’, ‘94377554355’, ‘21/06/1972’, ‘Rua Benjamin, 34, Santo 
André, SP’, M, 58.000, ‘88866555576’, 1> na relação FUNCIONARIO;  

b) Inserção da tupla <’ProdutoA’, 4, 2, ‘Santo André’> na relação PROJETO;  
c) Inserção da tupla <’Produção’, 4, ‘94377554355’, ‘01/10/2007’> na relação DEPARTAMENTO;  
d) Inserção da tupla <’67767898944’, NULL, ’40,0’> na relação TRABALHA_EM;  
e) Inserção da tupla <’45345345376’, ‘João’, ‘M’, ‘12/12/1990’, ‘Marido’> na relação DEPENDENTE;  
f) Exclusão de tuplas da relação TRABALHA_EM com Fcpf = ‘33344555587’;  
g) Exclusão de tupla da relação FUNCIONARIO com Cpf = ‘98765432168’;  
h) Exclusão de tupla da relação PROJETO com Projnome = ‘ProdutoX’;  
i) Modificação de valor dos atributos Cpf_gerente e Data_inicio_gerente em tuplas da relação 

DEPARTAMENTO com Dnumero = 5 para ‘12345678966’ e ‘01/10/2007’, respectivamente;  
j) Modificação de valor do atributo Cpf_supervisor em tuplas da relação FUNCIONARIO com Cpf = 

‘99988777767’ para ‘94377554355’;  
k) Modificação de valor do atributo Horas em tuplas da relação TRABALHA_EM com Fcpf = 

‘99988777767’ e Pnr = 10 para ‘5,0’.  

Observação: para expressão de valores em domínios alfanuméricas e relacionados à datas, 
considere válidos apenas aqueles expressos entre aspas simples, quando da identificação das 
restrições de integridade violadas; para valores numéricos, não é requerido o uso de aspas 
simples ou duplas, bem como adota-se como separador decimal o símbolo de vírgula e como 
separador de milhares o símbolo ponto. Sobre o atributo Cpf na relação FUNCIONARIO, assuma, 
excepcionalmente, que o mesmo esteja associado a um domínio alfanumérico, apesar dos valores 
em uso (conforme estado da relação) conterem apenas dígitos; aplica-se o mesmo princípio para 
os atributos que referenciam tal campo (chaves estrangeiras). 

9. Considere o seguinte contexto: Os funcionários de uma empresa podem usar muitos idiomas em 
qualquer um dentre os muitos projetos em execução; cada projeto dispõe de muitos funcionários com 
vários idiomas; funcionários chefiam outros funcionários na razão 1:n; dado um projeto, é necessário 
que se identifique quais funcionários e quais idiomas são usados por eles nesse projeto; além disso, é 
necessário que se saiba (independentemente do projeto) quem é o chefe de quem. Numa suposta 
modelagem deste contexto para um modelo relacional, quais seriam tabelas existentes? 

 

 



10. Comente, destacando vantagens e desvantagens, dos tipos de estratégias existentes para: 

a) Implementação de relacionamentos em modelos relacionais 
b) Implementação de generalizações/especializações em modelos relacionais 

11. Transforme o seguinte modelo conceitual em um modelo relacional 

 

12. Dado o artefato abaixo, apresente o projeto lógico, usando notação textual, que solucione o problema 
de armazenamento dos dados necessários para a formação do documento. 

 

13. Realize a engenharia reversa do modelo criado na questão anterior e apresente o resultado. 

14. Projeto o banco de dados (conceitual e lógico) do cenário descrito abaixo. Represente, também, as 
integridades referenciais e a opcionalidade/obrigatoriedade dos relacionamentos e atributos. 

Contratos: Uma empresa multinacional de grande porte deseja gerenciar os contratos firmados 
com seus fornecedores. O Setor de Patrimônio é o responsável pelo gerenciamento e 
cadastramento de contratos, e de seus respectivos fornecedores. Esses contratos de fornecimento 
de produtos e de prestação de serviços são realizados com vários fornecedores dos mais variados 
ramos de atividade. Um determinado contrato pode ser feito com vários fornecedores, como por 
exemplo, um contrato de fornecimento de suprimentos de informática onde cada fornecedor 
entrega determinado tipo de produto (um entrega papel, outro cartucho de impressora jato de 
tinta, etc.). Os contratos são classificados em vários tipos, tais como: consultoria, aluguel de 
equipamento, fornecimento de material/serviço, etc. Cada contrato possui uma forma de 
pagamento específica estabelecida na sua inclusão. Entretanto, todos os fornecedores enviam 
boletas de cobrança que são registradas, e na sua respectiva data de vencimento são atualizadas 
para o status de “paga”, e uma autorização para crédito ao fornecedor é enviada para o Sistema 
Bancário. O Setor de Patrimônio também é responsável pelo cadastramento dos materiais/serviços 
consumidos pela empresa, e também pelo cadastramento de seus respectivos fornecedores. Esses 
materiais/serviços podem ser contratados em vários contratos. 


