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Disciplina: MPBD I  Prof: Carlo Kleber da Silva Rodrigues

 LISTA 8A                 Conceito: ______________  Duração: 80 minutos

Aluno:___________________________________Nº matrícula:____________ 

Caracterização Adicional e Notação
Seção I - RESPONDA

a) Explique em que consiste e quando aplicar a chamada Estrutura de Generalização-
Especialização (Gen-Espec). Exemplifique.

b) Explique o que são: Especialização Mutuamente Exclusiva e Especialização não-
Mutuamente Exclusiva. Exemplifique ambas.

c) Explique em que consiste e quando aplicar Agregação. Exemplifique. 
d) Qual a melhor notação para a representação do Diagrama de E-R: Peter Chen x James 

Martin? Usando no máximo 10 (dez) linhas, escreva sobre esse assunto. 

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

a. (        )  A estrutura de Generalização-Especialização procura representar graficamente o 
fato de que: Dado um elemento pertencente a um subconjunto de um conjunto maior, este 
elemento deve ser claramente visto como um elemento tanto pertencente ao subconjunto 
como ao conjunto completo.

b. (    ) O enquadramento de uma estrutura de Generalização-Especialização como 
MUTUAMENTE EXCLUSIVA se dará quando, a partir da observação e identificação dos 
elementos e subconjuntos existentes em um conjunto, percebemos que, sempre que um 
elemento do conjunto global pertencer a um dos subconjuntos, não poderá pertencer, 
simultaneamente, a outro.  

c. (         ) A estrutura de Generalização-Especialização é um  recurso que poderá ser aplicado 
aos modelos para facilitar o entendimento semântico e tornar mais claros os graus dos 
relacionamentos ternários ou de maior número.  
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Seção III: 

Para cada parágrafo abaixo: 
(i) construa/complete o MODELO E-R; 
(ii) dicionarize 01 Entidade; 
(iii) dicionarize 01 atributo (cada entidade possui pelo menos 03 atributos); 
(iv) dicionarize 01 relacionamento; 
(v) explicite a cardinalidade;  
(vi) houve uso de estruturas de Especialização-Generalização (mutuamente exclusiva ou 

não?) e/ou Agregação? Se sim, explicite-as e explique o motivo que levou a essa 
abordagem; 

(vii) escreva um parágrafo síntese para explicar o seu modelo E-R; 
(viii) Considerando o modelo finalizado por você agora, dê uma nota de ZERO à DEZ, 

conforme as decisões (ou restrições) tomadas (ou impostas) por (para) você, em 
cada um dos itens a seguir,  justificando o motivo: Abrangência; Nível de 
detalhamento; Tempo para produção do modelo; Recursos disponíveis;

(ix) 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:  Representar formalmente um ambiente (sistema) 
observado; Servir de instrumento de comunicação; Favorecer o processo de 
verificação e validação; Capturar aspectos de relacionamento entre os objetos 
identificados no sistema; Servir de referência para a geração de estruturas de 
dados. 

(x) Por fim, utilize a NOTAÇÃO gráfica apresentada em sala de aula e sinta-se livre 
para dar a sua própria interpretação/entendimento para informações não 
explicitamente dadas na descrição do problema. 

PARÁGRAFO 1 – Considere que você deve desenvolver um banco de dados para fins de 
organizar um ambiente empresarial e, nesse ambiente, foram identificados os seguintes 
objetos: FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRATIVO E ENTREGADOR DE PEDIDOS), 
AUTOMÓVEIS, CLIENTES, PEDIDOS. O esboço inicial do Diagrama E-R já foi feito por 
um outro colega de trabalho (Figura 1) que infelizmente está hospitalizado. Nessa fase 
inicial, cabe a você agora apenas terminar o Diagrama E-R, seguindo as orientações 
dadas anteriormente (i-x).   

PARÁGRAFO 2 – Considere que você deve desenvolver um banco de dados para fins de 
organizar um ambiente hospitalar e, nesse ambiente, foram identificados os seguintes 
objetos: MÉDICOS, PACIENTES, SALA, ESPECIALIDADE, PRODUTOS (MAT 
CIRÚRGICO, MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS, SORO, ETC), REMÉDIOS). Também, 
para fins de regulamentação interna do hospital, sabe-se que os médicos podem operar 
diversos pacientes, mas para cada paciente, em função do tipo de cirurgia a ser 
efetuada, haverá uma sala específica a ser utilizada. O esboço inicial do Diagrama E-R 
já foi feito por um outro colega de trabalho (Figura 2) que infelizmente está 
hospitalizado. Nessa fase inicial, cabe a você agora apenas terminar o Diagrama E-R, 
seguindo as orientações dadas anteriormente (i-x).   
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