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Disciplina : Modelagem e Projeto de Banco de Dados I (MPBD I)
Prof: Carlo Kleber da Silva Rodrigues
PRÁTICA DE APRENDIZAGEM 2A

OBSERVAÇÃO GERAL:

Esta Prática de Aprendizagem possui uma resposta-sugestão, apresentada logo em seguida às questões, 
que o aluno poderá utilizar para fins de corrigir a sua própria solução.  

QUESTÕES:

1) Imagine a concepção do Comitê Olímpico VENCEDOR, descrito a seguir. O comitê armazena 
informações sobre as Olimpíadas já realizadas, o detalhamento das modalidades disputadas em cada 
evento, seus resultados nas provas individuais e provas coletivas. Também são mantidas informações 
sobre atletas que já participaram de cada Olimpíada e os resultados de suas atuações. Leve em 
consideração ainda que:

i) O país envia somente uma delegação a uma determinada Olimpíada;
ii)  A delegação é formada por participantes que podem ser atletas, apoio ou cartolas;
iii) Os atletas participantes da delegação têm seus dados registrados no início da preparação;
iv) Os atletas participam de provas individuais e de competição em equipe nas várias 

modalidades existentes no evento;
v) As modalidades individuais são disputadas em várias provas realizadas em locais e data-hora 

diferentes;
vi) As modalidades em equipe disputam jogos em locais e data-hora diferentes;
vii)Em cada prova disputada individualmente, ou em jogos coletivos, serão realizados exames 

antidopping em alguns atletas sorteados.

Do exposto, pedimos que:

a) Elabore um pseudo Diagrama E-R para descrever o Comitê Olímpico descrito acima, 
incluindo todas as entidades, relacionamentos e atributos (mínimo de dois). 
Lembramos que as entidades, relacionamentos e atributos são representados por 
retângulos, losangos e balões, respectivamente.

b) Escreva um parágrafo descritivo e explicativo sobre o seu pseudo Diagrama E-R, 
buscando torná-lo o mais inteligível e auto-contido possível.

2) A empresa de distribuição de filmes TELA solicita que você projete um banco de dados para atender 
às necessidades de controle dos cinemas e filmes. Após uma série de reuniões com os futuros usuários 
do sistema, foram relacionadas as seguintes regras de negócio:

i) A empresa de distribuição possui vários cinemas em várias localidades;
ii) Cada cinema possui uma identificação única, um nome fantasia, um endereço completo, 

incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação;
iii)  Os filmes podem ser dos mais variados tipos e gêneros;
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iv) Cada filme é registrado com o título original (se for estrangeiro, possuirá também o título 
em português), o gênero, sua duração, seu país de origem, informações sobre os atores que 
compõem seu elenco, e o seu diretor. 

v) Existirá um único diretor para cada filme;
vi) Alguns cinemas apresentam mais de um filme em cartaz, sendo, nesses casos, sessões 

alternadas com um filme e outro;
vii)As sessões possuem horários que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre 

um intervalo de 15 minutos entre elas;
viii) Os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor 

de um filme pode também ser ator nesse filme ou, ainda mais, ser ator em outro filme;
ix)  As sessões de cinema devem ter seu público registrado diariamente, para que se permita a 

totalização do público quando o filme sair de cartaz, ou a qualquer instante;

Do exposto, pedimos que:

a) Elabore um pseudo Diagrama E-R para descrever a empresa acima, incluindo todas as 
entidades, relacionamentos e atributos (mínimo de dois). Lembramos que as 
entidades, relacionamentos e atributos são representados por retângulos, losangos 
e balões, respectivamente;

b) Escreva um parágrafo descritivo e explicativo sobre o seu pseudo Diagrama E-R, 
buscando torna-lo o mais inteligível e auto-contido possível;
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  RESPOSTA-SUGESTÃO:

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

FIM
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Filme
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