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MODELO E
Seção I - RESPONDA 

 
a) Defina RELACIONAMENTO. Exemplif
b) Explique o que se pode entender por r

e relacionamentos entre objetos de tip
c) Modele os relacionamentos abaixo, o

identificar o(s) objeto(s) envolvido(s);
objetos; 4) identificar o relaciona
caracterizar o relacionamento; 6) repr

a. AVIÃO conduz PASSAGEIRO 
b. LIVRO é armazenado na ESTAN
c. ALUNO participa de AULA 
d. RECEPCIONISTA atende a CLI
e. JOGADOR substitui JOGADOR

d) Considerando o sentido de leitura do
cima para baixo, dê um exemplo de um
ATIVA em sua construção verbal. Ago
passe a utilizar a forma PASSIVA.  

 
 

Seção II - Para cada parágrafo abaix
parênteses; se for falso: escreva F entre 
verdadeiro.  

 
a. (        ) Através do mapeamento dos relac
um objeto se comporta em relação aos dem
objetos, qual a associação de dados existente
 
b. (        ) Entre dois tipos de objetos não é 
relacionamento. 
 
c. (        ) Um mesmo objeto pode participar
diferentes tipos de objetos. 
 
d. (         ) Relacionamentos estabelecidos ent
conceitos iguais ou semelhantes, ou event
conceitos ligeiramente diferentes. 
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-R – Parte III  

ique 
elacionamento entre objetos de tipos diferentes 
os iguais. Exemplifique cada tipo. 
bedecendo a seguinte seqüência de passos: 1) 

 2) caracterizar o(s) objeto(s); 3) representar os 
mento entre os objetos (ou instâncias); 5) 
esentar o relacionamento: 

TE 

ENTE 
  

 diagrama sendo da direita para  esquerda e de 
 relacionamento cuja denominação utilize a forma 
ra modifique o exemplo para que a denominação 

o, se for verdadeiro: escreva V entre os 
os parênteses, corrija o parágrafo tornando-o 

ionamentos  somos capazes de demonstrar como 
ais, qual o seu grau de dependência com outros 
 entre eles, entre outros fatores. 

possível serem estabelecidos mais de um tipo de 

 de diversos relacionamentos, cada um deles com 

re diferentes tipos de objetos  podem expressar 
ualmente possuir o mesmo nome significando 
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e. (         ) O mais importante no processo de modelagem dos relacionamentos é procurar 
manter o foco de atenção sobre os objetos observados e sobre o modo como eles se integram.   
 
f. (            ) Se, devido à complexidade do modelo, o processo de realocação dinâmica de espaços 
do desenho do diagrama levar ao desrespeito do estabelecido originalmente para o sentido de 
leitura, poderemos, por exemplo, recorrer ao uso do dicionário de relacionamento, ou seja, a 
uma fonte textual que descreve o relacionamento.  
 
Seção III: Considere agora o MODELO E-R de dados (diagrama) desenvolvido por você 
na lista de exercícios anterior. Lembramos que ele representa o ambiente do Centro 
Universitário CEUB. 

 
a. Revise todos os relacionamentos tendo em mente a seguinte seqüência de 

passos: 
i. Identificar o(s) objeto(s) envolvido(s); 
ii. Caracterizar o(s) objeto(s);  
iii. Representar os objetos; 
iv. Identificar o relacionamento entre os objetos (ou instâncias); 
v. Caracterizar o relacionamento; 
vi. Representar o relacionamento; 

b. Revise o Modelo E-R (diagrama)  tendo em mente as seguintes regras: 
i. O sentido de leitura é da esquerda para direita, e de cima para baixo; 
ii. Todas as denominações dos relacionamentos serão em construções 

verbais na forma ATIVA ou PASSIVA 
c. 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. 

d. Considerando o modelo finalizado (diagrama) 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. 

 
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. 

 
FIM 
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