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MODELO E
Seção I - RESPONDA 

 
a) Em que pode ser baseada a caracterização
b) Considerando a CARDINALIDADE, quais 

dos RELACIONAMENTOS? Exemplifique.
c) O que são RELACIONAMENTOS CONDIC
d) O que são RELACIONAMENTOS INDEPE
e) O que são RELACIONAMENTOS CONTIN
f) O que são RELACIONAMENTOS MUTUA
g) O que são RELACIONAMENTOS S

ATRIBUTOS? Exemplifique. 
 
 

Seção II - Para cada parágrafo abaixo, se f
for falso: escreva F entre os parênteses, corri

 
a. (        )  Os relacionamentos têm características
mapeadas. Apesar de parecer extremamente simp
um dos pontos vitais para a construção de modelos
 
b. (    ) O relacionamento 1:1  denota um caso espe
de N é fixo e obrigatoriamente igual a 1. Esse tipo
associação dos elementos e, por isso, acaba sendo
 
 
c. (     ) Considerando  um relacionamento 1:N ent
todos os elementos do conjunto A a pelo menos um
de um elemento do conjunto B. Como a associaçã
para N, inclusive 0 e 1. O importante é que se um
ele não poderá estar associado a mais nenhum out
 
 
d. (      ) Considerando um Relacionamento M:N e
que todos os elementos do conjunto A tenham vá
podem não ter nenhum, outros somente um, e ou
elementos do conjunto B. O que define o grau 
associações (M ou N), mas devemos lembrar qu
válidos.   
 
e. (       ) A definição de Relacionamento Continge
vir a ser estabelecido sem que haja a necessida
Podem ser estabelecidos tanto entre entidades di
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-R – Parte IV  

 dos RELACIONAMENTOS? 
são as três alternativas possíveis para classificação 
 
IONAIS E INCONDICIONAIS? Exemplifique. 
NDENTES? Exemplifique.  
GENTES? Exemplifique. 

MENTE EXCLUSIVOS? Exemplifique. 
EM ATRIBUTOS e RELACIONAMENTOS COM 

or verdadeiro: escreva V entre os parênteses; se 
ja o parágrafo tornando-o verdadeiro.  

 especiais e diversas que devem ser observadas e 
les, a fase de caracterização dos relacionamentos é 
 íntegros. 

cial de um relacionamento 1:N onde, no caso, o valor 
 de grau de relacionamento é bastante restritivo na 
 pouco comum no dia-dia.  

re dois conjuntos A e B, não exige-se a associação de 
 elemento do conjunto B, ou necessariamente, a mais 

o é de 1:N, consideramos como válido qualquer valor 
 elemento de B estiver associado a um elemento de A, 
ro   

ntre dois conjuntos A e B, não há obrigatoriedade de 
rios elementos do conjunto B associados a ele. Alguns 
tros vários. O mesmo fato é válido com relação aos 
em um relacionamento M:N é o número máximo de 

e 0 e 1 também pertencem ao intervalo de números 

nte engloba todo e qualquer relacionamento que possa 
de de avaliação simultânea de outro relacionamento. 
ferentes, como também, entre as mesmas entidades.  
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f. (        )  Relacionamentos Mutuamente Exclusivos são aqueles relacionamentos que, tendo dependência 
uns com os outros, impõem o estabelecimentos simultâneo de associações entre vários elementos 
envolvidos. 
 
 
 
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, se for o caso, as seguintes novas ENTIDADES: LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA, LABORATÓRIO DE QUÍMICA, LABORATÓRIO DE ARQUITETURA, 
GINÁSIO ESPORTIVO, POSTO MÉDICO. 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, ATRIBUTOS e 
RELACIONAMENTOS; 

d. Introduza em seu Modelo Entidade-Relacionamento informações sobre: 
CARDINALIDADE (grau máximo e grau mínimo). 

e. 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. 

f. 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. 

 
g. 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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