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 LISTA 5A                 Conceito: ______________  Duração: 80 minutos 
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MODELO E-R – Parte II  
Seção I: RESPONDA 

 
a) Defina ATRIBUTO. Exemplifique 
b) Quais os tipos (classes) de ATRIBUTOS? Exemplifique cada tipo. 
c) Qual a importância da classificação de ATRIBUTOS no MCD? E no MLD?  
d) De forma sucinta, o que se entende por NORMALIZAÇÃO? 
e) Explique duas abordagens básicas para sanar situações em que os atributos observados de dois 

tipos de objetos são comuns, i.e, através desses atributos então escolhidos não conseguimos 
diferenciar dois objetos distintos do nosso modelo de dados. 

 
 

Seção II: Para cada parágrafo abaixo, se for verdadeiro escreva V entre os parênteses, e se 
for falso escreva F entre os parênteses e corrija o parágrafo tornando-o verdadeiro.  

 
a. (     )  Em princípio, todos os atributos podem ser classificados como nominativos. O que fará com 
que alguns atributos deixem de ser classificados como nominativos e passem a pertencer aos 
demais grupos será a existência de características funcionais adicionais que poderão ser captadas 
através de suas interpretações.   
 
b. (     )  Um atributo referencial pode ser uma data, um número inteiro, um número fracionário, uma 
cor, uma raça, ou qualquer outro tipo de domínio, discreto ou contínuo. A idéia que deve ser 
associada ao termo referencial é, na verdade, simplesmente aquilo que é capaz de demonstrar 
características de um objeto. 
 
c. (    )  A definição de atributo nominativo engloba todos aqueles atributos que, além de cumprirem 
a função de descritivos, também servem como definidores de nomes ou rótulos de identificação aos 
objetos aos quais pertencem.  
 
d. (    )  Atributos nominativos exigem a presença de “nomes”, ou seja, de um “literal que exprima um 
nome”. Apesar de “nomes” se enquadrarem realmente como atributos nominativos, também 
atributos que se apresentem como códigos numéricos ou alfanuméricos são válidos. Basta que 
consigamos estabelecer um atributo como definidor de um “rótulo” para um dado objeto para que 
ele possa ser enquadrado como nominativo.  

 
e. (    ) Há a necessidade dos atributos nominativos identificarem de maneira unívoca as instâncias 
dos objetos aos quais pertencem. Por exemplo, se o atributo “nome do funcionário” é capaz de 
rotular uma instância de um objeto FUNCIONÁRIO, então mesmo que duas instâncias tenham o 
mesmo rótulo, o objetivo terá sido cumprido.     
 
f. (    ) Atributos nominativos são aqueles que não pertencem propriamente ao objeto onde estão 
alocados, mas fazem algum tipo de citação, ou ligação desse objeto com um outro objeto. 
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g. (    ) Ao identificarmos um atributo referencial estaremos assumindo a existência de um outro 
objeto ao qual nos referenciamos. Esse outro objeto, o objeto de origem do atributo, pode já ter 
sido percebido claramente e existir previamente em nosso modelo, ou então poderá ser criado para 
fins de modelagem como local nativo para o atributo em questão.  

 
Seção III:  

 
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: COORDENAÇÃO, LANCHONETE e LIVRARIA. 
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/Revise a DICIONARIZAÇÃO de todas as ENTIDADES e ATRIBUTOS; 
d. Classifique/Revise todas as ENTIDADES quanto ao critério de ser FORTE ou FRACA, 

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

Funções, Eventos ou Ocorrências, Interações, Especificações). Justifique.  
f. Também classifique e realize a DICIONARIZAÇÃO de TODOS os ATRIBUTOS do 

modelo. 
g. 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. 
h. 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. 
 

i. 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) ATRIBUTOS no MODELO E-R 
B) ATRIBUTOS no MCD 
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