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 LISTA 4A                 Conceito: ______________  Duração: 80 minutos 
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MODELO E-R  Parte I 
Seção I: RESPONDA 

 
a) Defina a Abordagem Entidade-Relacionamento. Exemplifique 
b) Em que consiste a chamada LEI DO MUNDO? Comente. 
c) O que é uma ENTIDADE? Exemplifique. 
d) Cite e explique, comparativamente, os 05 (cinco) grupos (classes) de elementos 

utilizados para a identificação de objetos. 
e) O que é Dicionarização? Para que serve? Qual sua importância? Exemplifique. 
f) Explique, ou corrija se estiverem erradas,  as seguintes duas afirmações. 

a. A substituição de OBJETOS-INTERAÇÕES por RELACIONAMENTOS pode 
ocasionar comprometimento do modelo de dados. 

b. As características dos OBJETOS-ESPECIFICAÇÕES não serão naturalmente 
alocadas aos OBJETOS aos quais se referenciam no MCD.  

g) Explique o conceito de ENTIDADE FORTE e ENTIDADE FRACA. Exemplifique. 
h) Comente ou corrija, se estiverem erradas, as seguintes afirmações: 

i. A abordagem E-R entende que os aspectos lógicos e físicos devem ser 
agregados imediatamente, pois são alheios à estrutura inerente dos dados 
observados em um ambiente ou em um conjunto de objetos  

ii. A abordagem E-R defende, basicamente, a elaboração de um modelo que 
represente os objetos observados e seus relacionamentos, tendo em mente 
preocupações com implementações lógicas ou físicas.   

iii. A abordagem E-R é composta de uma técnica de diagramação e de um conjunto 
de conceitos.  A técnica de diagramação é simples e serve como meio de 
representação dos próprios conceitos por ela manipulados. Utiliza basicamente, 
um retângulo para representar as entidades, um losango para representar os 
relacionamento e balões para indicar os atributos.   

iv. Coisas tangíveis engloba alguns elementos que tenham existência concreta, que 
sejam manipuláveis, que possam ser tocados, que ocupem lugar no espaço, ou 
qualquer outro tipo visão que nos leve a considerá-lo como fisicamente 
existente.  

 

v. Por FUNÇÕES, definimos todo o tipo de papel, atribuição, classificação, 
capacitação, ou outra característica qualquer que, para um dado elemento, 
especifique sua existência, mas não sua atuação no ambiente em que está 
inserido.  
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i) Considere agora o MODELO E-R de dados desenvolvido por você na lista de exercícios 

anterior. Lembramos que ele representa o ambiente do Centro Universitário CEUB. 
a. Inclua as seguintes novas ENTIDADES: BIBLIOTECA, GRÊMIO ESTUDANTIL 

e ATLETA. Para CADA nova ENTIDADE introduzida, considere ainda a inclusão 
de pelo menos 03 (três) atributos. 

b. Identifique novamente as ENTIDADES, RELACIONAMENTOS e ATRIBUTOS 
de todo MODELO E-R; 

c. Realize a DICIONARIZAÇÃO de todas as ENTIDADES; 
d. Classifique todas as ENTIDADES quanto ao critério de ser FORTE ou FRACA, 

explicando claramente o motivo de sua classificação. 
e.  Classifique todas as ENTIDADES quanto ao tipo de GRUPO (Coisa Tangível, 

Funções, Eventos ou Ocorrências, Interações, Especificações). Justifique. 
f. Você acha que seu modelo ficou MAIS inteligível que o concebido na lista de 

exercícios anterior? Por quê? Apresente um exemplo que dê suporte a sua 
opinião. 

g. Considerando o modelo finalizado por você agora, 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. 
 

h. 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: 

A) MODELO E-R 
B) A Lei do mundo 

 
 

FIM 


