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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 


