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Conceitos Introdu
 
Seção I: RESPONDA 
 

a) O que significa modelar? Exemplifique
b) Por que devemos modelar? 
c) Para que serve um modelo? Exemplifiq
d) O que deve ser representado em um m
e) O que é o objeto observado? Para que 
f) Quais são as duas etapas do processo 
g) Considerando a Especificação dos Requ

a. Abrangência; 
b. Nível de detalhamento;  
c. Tempo para produção do modelo
d. Recursos disponíveis;  

 
 

h) Considerando o processo denominado d
passos mencionados a seguir: 

a. Observação dos objetos;  
b. Entendimento dos conceitos;  
c. Representação dos objetos;  
d. Verificação de fidelidade e coe
e. Validação  

 
i) Considerando os objetivos principais 

entendido por: 
a. Representar formalmente um a
b. Servir de instrumento de comu
c. Favorecer o processo de verific
d. Capturar aspectos de relaciona
e. Servir de referência para a ger

 
 

j) Imagine que você foi convidado 
(CONCEITUAL) do ambiente do Ce
atividade de ensino, a qual envolve

 

UNICEUB 
E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 

 

va Rodrigues 

_____  Duração: 80 minutos 

______Nº matrícula:____________  

tórios – MODELAGEM 

. 

ue. 
odelo? Explique o motivo? 
serve exatamente e qual sua importância? 
de modelagem? Em que consiste cada uma delas? 
isitos, explique o que se entende por: 

;  

e Execução da Modelagem, explique cada um dos 

rência;  

do modelo de dados, explique o que pode ser 

mbiente (sistema) observado; 
nicação; 
ação e validação 

mento entre os objetos identificados no sistema 
ação de estruturas de dados. 

a conceber um pseudo-MODELO de dados 
ntro Universitário CEUB no que se refere à 
 direta  e exclusivamente, por simplicidade, 
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professores, alunos e disciplinas. Para te auxiliar, você já possui uma representação 
incompleta do modelo que deseja-se que você construa (Figura 1). Observando 
atentamente o ambiente responda/faça: 

a. Preencha os retângulos, elipses e losangos vazios de forma coerente, explicando 
à parte o significado de cada um desses elementos; 

b. Justifique o raciocínio para o preenchimento realizado por você; 
c. Você acha que seu modelo ficou suficientemente inteligível? Por quê?  
d. Considerando o modelo finalizado por você, dê uma nota de ZERO a DEZ, 

conforme as decisões (ou restrições) tomadas (ou impostas) por (para) você, em 
cada um dos itens a seguir,  justificando o motivo: 

i. Abrangência; 
ii. Nível de detalhamento;  
iii. Tempo para produção do modelo;  
iv. Recursos disponíveis. 

 
e. Agora considerando os principais objetivos de um modelo de dados, dê uma nota 

de ZERO a DEZ para o seu modelo conforme o sucesso do mesmo em cada item 
a seguir, justificando o motivo: 

i.  Representar formalmente um ambiente (sistema) observado; 
ii. Servir de instrumento de comunicação; 
iii. Favorecer o processo de verificação e validação; 
iv. Capturar aspectos de relacionamento entre os objetos identificados no 

sistema; 
v. Servir de referência para a geração de estruturas de dados. 

 
 
 
 
 
Seção II: REDAÇÃO 
 
Em no máximo 16 (dezesseis) linhas,  escreva sobre um dos seguintes assuntos: 

f. O que é  MODELAGEM? 
g. TEMA LIVRE EM MODELAGEM. 
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FIGURA 1 – PSEUDO-MODELO 
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