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Disciplina : Modelagem e Projeto de Banco de Dados I (MPBD I)
Prof: Carlo Kleber da Silva Rodrigues (carlokleber@gmail.com) 
Monitor: João Vítor  (joaousa@yahoo.com)

PRÁTICA DE APRENDIZAGEM 3A                                      Conceito: ______________

INSTRUÇÕES GERAIS

Esta Prática de Aprendizagem possui uma resposta-sugestão, disponibilizada na página do curso, que o 
aluno poderá utilizar para fins de corrigir a sua própria solução.  

QUESTÕES

1) A administradora Novo Horizonte atua há 25 anos no ramo de locação de imóveis residenciais. Embora não seja auma 
empresa de grande porte, ela possui atualmente 125 filiais espalhadas pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
Cada filial da empresa é responsável pela administração dos imóveis localizados na sua região de atuação. Os clientes da empresa 
não estão ligados diretamente a uma filial, eles são considerados clientes da empresa como um todo, pois podem ser locadores ou 
locatários de diversos imóveis, possivelmente espalhados pelas diversas regiões de atuação da empresa. Os clientes podem tanto 
pôr seus imóveis para locação como serem locatários de algum imóvel administrado pela Novo Horizonte. Um imóvel é de 
propriedade de um ou mais clientes, e cada cliente pode ser proprietário de diversos imóveis. Além disso, cada imóvel pode estar 
alugado apenas para uma pessoa, embora uma pessoa possa ser locatário de diversos imóveis administrados pela empresa.

a) Elabore um Diagrama E-R conceitual para descrever a situação proposta visando à construção de um banco de dados. 
b) Lembramos que as entidades, relacionamentos e atributos são representados no diagrama por retângulos, losangos e 

balões, respectivamente. Além disso, APENAS a notação (p. ex., símbolos e semelhantes) apresentada em sala de aula 
poderá ser utilizada na resolução das questões.

c) Cada entidade deverá possuir pelo menos 03 (três) atributos.
d) Para denominação dos relacionamentos, use construção VERBAL (forma ativa ou passiva), observando preferencialmente 

o seguinte sentido de leitura do diagrama: Esquerda para Direita e de Cima para Baixo.
e) Use CARDINALIDADE (grau máximo e grau mínimo), explicitando no próprio diagrama.
f) Dicionarize: 01 ENTIDADE; 01 ATRIBUTO; 01  RELACIONAMENTO.
g) Escreva um parágrafo descritivo e explicativo sobre o seu Diagrama E-R, buscando torná-lo o mais inteligível e 

autocontido possível.

2) Uma universidade deseja controlar o acesso dos funcionários e dos alunos ao seu estacionamento. Para que um usuário 
possa estacionar o seu veículo é necessário que ambos – o usuário e o veículo – estejam previamente cadastrados. Um usuário pode 
cadastrar vários veículos, que por sua vez podem ser cadastrados por vários usuários. Sobre os veículos é necessário conhecer a 
marca, a cor e o número da placa. Sobre os usuários deseja-se conhecer o nome e o número do telefone. O usuário pode se 
caracterizar por funcionário ou estudante. Devemos conhecer a matrícula e curso do estudante, e cargo do funcionário. Para 
efeito de auditoria, todos os registros de estacionamento deverão ser mantidos no sistema por período indefinido de tempo.

a) Elabore um Diagrama E-R conceitual para descrever a situação proposta visando à construção de um banco de dados. 
g) Lembramos que as entidades, relacionamentos e atributos são representados no diagrama por retângulos, losangos e 

balões, respectivamente. Além disso, APENAS a notação (p. ex., símbolos e semelhantes) apresentada em sala de aula 
poderá ser utilizada na resolução das questões.

h) Cada entidade deverá possuir pelo menos 03 (três) atributos.
i) Para denominação dos relacionamentos, use construção VERBAL (forma ativa ou passiva), observando preferencialmente 

o seguinte sentido de leitura do diagrama: Esquerda para Direita e de Cima para Baixo.
j) Use CARDINALIDADE (grau máximo e grau mínimo), explicitando no próprio diagrama.
k) Dicionarize: 01 ENTIDADE; 01 ATRIBUTO; 01  RELACIONAMENTO.
l) Use uma GENERALIZAÇÃO-ESPECIALIZAÇÃO e uma AGREGAÇÃO, ambas citadas no texto.
h) Escreva um parágrafo descritivo e explicativo sobre o seu Diagrama E-R, buscando torná-lo o mais inteligível e 

autocontido possível.

3) Uma empresa de táxi deseja encomendar um sistema que controle o seu negócio. O modelo que você irá construir deverá 
atender aos seguintes requisitos: A empresa possui vários táxis. Os táxis possuem placa, marca, modelo, ano de fabricação, 
número do chassi e quilometragem atual. A empresa possui também muitos motoristas contratados. Cada motorista é descrito 
pelo nome, endereço, número da carteira de habilitação, número do CPF e data de nascimento. Os motoristas podem dirigir 
qualquer um dos veículos da empresa. Logo, quando um motorista apanha um carro para trabalhar é aberto um registro da jornada 
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de trabalho, que identifica a data, a hora do início da jornada e a quilometragem do veículo. Cada jornada de trabalho estará 
relacionada às corridas feitas pelos seus motoristas. Sobre cada corrida ela deseja saber a data, a hora, o destino, a origem e o 
valor cobrado. A companhia só transporta clientes previamente cadastrados. Sobre os clientes deseja-se saber o nome, o 
endereço, o número do telefone e o número do CPF. É importante identificar o cliente transportado em uma dada corrida. A 
empresa deseja controlar também a manutenção dos seus veículos. Quando um automóvel vai para a manutenção, seja qual for o 
motivo, é aberto um registro que identifica a data da saída, a quilometragem atual, a descrição do trabalho executado e o custo 
do mesmo.

a) Elabore um Diagrama E-R conceitual para descrever a situação proposta visando à construção de um banco de dados.
b) Lembramos que as entidades, relacionamentos e atributos são representados no diagrama por retângulos, losangos e 

balões, respectivamente. Além disso, APENAS a notação (p. ex., símbolos e semelhantes) apresentada em sala de aula 
poderá ser utilizada na resolução das questões.

c) Cada entidade deverá possuir pelo menos 03 (três) atributos.
d) Para denominação dos relacionamentos, use construção VERBAL (forma ativa ou passiva), observando preferencialmente 

o seguinte sentido de leitura do diagrama: Esquerda para Direita e de Cima para Baixo.
e) Use CARDINALIDADE (grau máximo e grau mínimo), explicitando no próprio diagrama.
f) Dicionarize: 01 ENTIDADE; 01 ATRIBUTO; 01  RELACIONAMENTO.
g) Não esqueça a AGREGAÇÃO citada no texto.
h) Escreva um parágrafo descritivo e explicativo sobre o seu Diagrama E-R, buscando torná-lo o mais inteligível e 

autocontido possível.

4) Um grupo de pesquisa médica de um grande hospital deseja construir e manter um banco de dados sobre todas as 
publicações relativas a certos tipos de vírus. A informação registrada sobre cada vírus inclui o nome científico e um texto para 
sua descrição científica. Cada publicação é impressa em uma edição particular do jornal científico do hospital, identificado pelo 
nome do jornal, o número do volume e o número da edição. Uma publicação pode ter um ou mais autores e ser referente a um ou 
mais tipos de virose. O resumo da publicação também é armazenado no banco de dados, junto com o nome do autor (autores) e o 
nome da instituição (instituto) à qual a pesquisa está associada, caso esta seja de fora do grupo de pesquisas. Cada publicação 
contém uma lista de referências a outras publicações e essa informação é registrada na base de dados. As publicações editadas 
pelo grupo de pesquisa, além das informações normais armazenadas para cada publicação, possuem informações a respeito do 
contrato de pesquisa (número do contrato, valor, data de início e término). A seguir, são apresentadas algumas das necessidades 
de informações por parte dos usuários:
 Entrar uma nova publicação com todas as informações;
 Listar os detalhes de todas as publicações relativas a um vírus específico;
 Listar as publicações de um específico autor;
 Listar as publicações associadas a um específico contrato de pesquisa;

a) Elabore um Diagrama E-R conceitual para descrever a situação proposta visando à construção de um banco de dados. 
b) Lembramos que as entidades, relacionamentos e atributos são representados no diagrama por retângulos, losangos e 

balões, respectivamente. Além disso, APENAS a notação (p. ex., símbolos e semelhantes) apresentada em sala de aula 
poderá ser utilizada na resolução das questões.

c) Cada entidade deverá possuir pelo menos 03 (três) atributos.
d) Para denominação dos relacionamentos, use construção VERBAL (forma ativa ou passiva), observando preferencialmente 

o seguinte sentido de leitura do diagrama: Esquerda para Direita e de Cima para Baixo.
e) Use CARDINALIDADE (grau máximo e grau mínimo), explicitando no próprio diagrama.
f) Dicionarize: 01 ENTIDADE; 01 ATRIBUTO; 01  RELACIONAMENTO.
g) Quando possível, use GENERALIZAÇÃO-ESPECIALIZAÇÃO e AGREGAÇÃO, assim como também todos os demais 

conceitos aprendidos em sala de aula (p. ex., RELACIONAMENTOS CONTINGENTES e MUTUAMENTE 
EXCLUSIVOS).

h) Escreva um parágrafo descritivo e explicativo sobre o seu Diagrama E-R, buscando torná-lo o mais inteligível e 
autocontido possível.

FIM
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