
UNINGÁ – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ
FACULDADE INGÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
BANCO DE DADOS I

1. Complete com nível de decisão:
(1) Estratégico (2) Tático (3) Operacional

(     ) Sistemas operacionais

(     ) Sistemas de planejamento estratégico

(     ) Processos estruturados

(     ) Decisões tomadas pelo sistema

(     ) Usuário operativo

(     ) Decisões tomadas pelo usuário do sistema

(     ) Sistema de apoio à decisão

(     ) Dados com atualizações rigorosas

(     ) Consolidação e comparação de dados

(     ) Usuário executivo

2. Defina os seguintes termos:
a) Dados
b) Informações
c) Campos
d) Registros
e) Arquivos
f) Banco de dados
g) SGBD
h) Sistema de banco de dados
i) Catálogo de banco de dados
j) Independência entre dados e programas
k) Visão do usuário
l) DBA
m) Usuário final
n) Transação programada
o) Objeto persistente
p) Metadados
q) Redundância de dados

3. Quais são as funções de um SGBD?
4. Quais são as vantagens e desvantagens em usar um SGBD?
5. Quais são os componentes principais de um sistema de banco de dados?
6. Analise o exemplo de banco de dados que armazena informações de aluno e disciplina.
ALUNO

Nome Numero_aluno Tipo_aluno Curso

Silva 17 1 CC

Braga 8 2 CC

DISCIPLINA

Nome_disciplina Numero_disciplina Creditos Departamento

Banco de dados CC1310 4 CC

Estrutura de dados CC3320 4 CC

Matemática discreta MAT2410 3 MAT

Álgebra linear MAT3380 3 MAT



TURMA

Id_turma Numero_disciplina Serie Ano Professor

85 MAT2410 Primeiro 14 Kleber

92 CC1310 Segundo 14 Anderson

102 CC3320 Segundo 15 Carlos

112 MAT2410 Primeiro 15 Silvana

119 CC1310 Segundo 15 Anderson

135 MAT3380 Segundo 15 Sarah

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno Identificacao_turma Nota

17 112 B

17 119 C

8 85 A

8 92 A

8 102 B

8 135 A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina Numero_pre_requisito

MAT3380 MAT2410

CC3320 MAT3380

CC1310 CC3320

Em relação ao banco de dados acima, responda.
a) Identifique  algumas  operações  informais  de  consulta  e  atualização  que  você  esperaria

aplicar ao banco de dados.
b) Especifique todos os relacionamentos entre os registros do banco de dados.
c) Mostre algumas visões adicionais que podem ser necessárias a outros grupos de usuários do

banco de dados.
d) Cite alguns exemplos de restrições de integridade que você acredita que possam se aplicar

ao banco de dados.
e) Se  do  departamento  CC  mudar  para  CCES  (Ciência  da  Computação  e  Engenharia  de

Software)  e  o  prefixo  correspondente  para  o  número  da  disciplina  também  mudar,
identifique as colunas de banco de dados que precisariam ser atualizadas.

f) Você  consegue  reestruturar  as  colunas  nas  tabelas  DISCIPLINA,  TURMA  e
PRE_REQUISITO de modo que somente uma delas precise de atualização?
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