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LISTA 02 

Conteúdo 

 Modelo Lógico – Abordagem Relacional 

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. Diferencie e exemplifique os tipos de chaves existentes em modelos relacionais.  

3. 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. 

4. 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 

http://www.ifrn.edu.br/joacamara
mailto:gabinjc@ifrn.edu.br


 

 

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). 


