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

1. O que é um sistema de informação?
2. Discuta a distinção entre projeto centralizado e descentralizado de bancos de dados.
3. Discuta a distinção entre as abordagens top-down e bottom-up no projeto de banco de dados.
4. Qual é a função do dicionário de dados no projeto de bancos de dados?
5. A ABC Centrais  de Serviços  e  Reparos de Automóveis é  de propriedade da concessionária

SILENT.  Ela  faz  serviços  e  reparos  apenas  em  carros  da  SILENT.  Três  centros  da  ABC
fornecem serviços e reparos para todo o estado.
Cada um deles  é gerenciado de modo independente e  operado por um gerente de loja,  um
recepcionista  e  pelo  menos  oito  mecânicos.  Cada  centro  mantém  um  estoque  totalmente
estocado de peças.  Cada centro mantém também um sistema de arquivos manual em que é
mantido o histórico de manutenção de cada carro: reparos realizados, peças utilizadas, custos,
datas  de  serviços,  proprietário,  etc.  São  mantidos  arquivos  para  rastrear  estoque,  compras,
cobranças, horários de funcionários e folhas de pagamento.
O  gerente  de  um  dos  centros  entrou  em  contato  com  você,  solicitando  um  projeto  e  a
implementação  de  um sistema  de  banco  de  dados  computadorizado.  Dadas  as  informações
precedentes, execute as seguintes tarefas:
a) Indique a  sequência mais  adequada de atividades,  identificando cada uma das seguintes

etapas com a ordem correta.
(     ) Normalizar o modelo conceitual.

(     ) Obter a descrição geral das operações da empresa.

(     ) Carregar o banco de dados.

(     ) Criar uma descrição de cada processo do sistema.

(     ) Testar o sistema.

(     ) Traçar um diagrama de fluxo de dados e organogramas do sistema.

(     ) Criar um modelo conceitual utilizando diagramas ER.

(     ) Criar os aplicativos.

(     ) Entrevistar os mecânicos.

(     ) Criar as estruturas de arquivos (tabelas).

(     ) Entrevistar o gerente da loja.
b) Descreva os diversos módulos que você acredita que o sistema deve incluir.
c) Qual é a melhor abordagem para o projeto de banco de dados conceitual? Por que?
d) Nomeie  e  descreva  pelo  menos  quatro  relatórios  que  o  sistema  deve  ter.  Explique  sua

utilização. Quem utilizará esses relatórios?
6. Relacione as colunas de acordo com o ciclo de vida de um sistema:

(1) Estudo de viabilidade

(2) Análise

(3) Projeto

(4) Implementação

(5) Teste

(6) Instalação

(7) Manutenção

(     ) Decomposição do sistema em partes

(     ) Detalhamento dos processos

(     ) Treinamento do usuário

(     ) Levantamento dos objetivos do sistema

(     ) Definição de telas

(     ) Codificação de programas



(     ) Adequação  do  sistema  a  novas

necessidades

(     ) Início do uso de ferramentas CASE

(     ) Estimativa da necessidade de rede

(     ) Padrão de relatórios de saída

(     ) Definição  dos  processos  nos

processadores

(     ) Especificação estruturada do sistema

(     ) Decisão  entre  processos  manuais  e

automatizados

(     ) Definição do escopo do sistema

(     ) Confirmação do escopo do sistema

(     ) Usuário executivo

(     ) Usuário supervisor

(     ) Usuário operativo

(     ) Verificação do funcionamento integrado

de todos os processos

(     ) Preparação da massa de testes

(     ) Modelagem do ambiente do sistema

(     ) Estimativa  da  mão-de-obra  para

desenvolvimento do sistema

(     ) Definição da massa de testes

(     ) Desconsideração  da  tecnologia  de

implementação

(     ) Análise custo-benefício

(     ) Início da consideração da tecnologia de

implementação

7. (TRT-PE – 2012) Considere: é uma disciplina que se ocupa de todos os aspectos da produção

de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse

sistema, depois que ele entrou em operação. Seu principal objetivo é fornecer uma estrutura

metodológica para a construção de software com alta qualidade. A definição refere-se

a) ao ciclo de vida do software.
b) à programação orientada a objetos.
c) à análise de sistemas.
d) à engenharia de requisitos.
e) à engenharia de software.

8. (TCM-GO – 2012) De acordo com a engenharia de software, como todo produto industrial, o 
software possui um ciclo de vida. Cada fase do ciclo de vida possui divisões e subdivisões. Em 
qual fase avaliamos a necessidade de evolução dos softwares em funcionamento para novas 
plataformas operacionais ou para a incorporação de novos requisitos? 
a) Fase de operação.

b) Fase de retirada.

c) Fase de definição.

d) Fase de design.

e) Fase de desenvolvimento.

9. (TRE-SP – 2012) Durante a fase inicial do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas, na 
etapa de investigação, a tarefa que determina a probabilidade de sucesso do sistema proposto e 
propicia uma avaliação superficial da área técnica, econômica e comportamental do projeto, 
sendo decisivamente importante para o processo do desenvolvimento de sistemas é chamada 
a) estudo de caso.

b) análise de requisitos.

c) análise de equilíbrio.



d) estudo de viabilidade.

e) design lógico do sistema.

10. Preencha com:
a) Dado natural b) Dado derivado c) Dado artificial

(     ) dataAdmissaoFuncionario

(     ) tempoCasaFuncionario

(     ) tempoContribuicaoFgts

(     ) salarioBase

(     ) salarioLiquido

(     ) codSeqArquivoFuncionario

(     ) sexoFuncionario

(     ) codMatriculaFuncionario

11. (ENADE – 2008) A Secretaria de Saúde de determinado município está executando um projeto 
de automação do seu sistema de atendimento médico e laboratorial, atualmente manual. O 
objetivo do projeto é melhorar a satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados pela
Secretaria. O sistema automatizado deve contemplar os seguintes processos: marcação de 
consulta, manutenção de prontuário do paciente, além do pedido e do registro de resultados de 
exame laboratorial. A Secretaria possui vários postos de saúde e cada um deles atende a um ou 
mais bairros do município. As consultas a cada paciente são realizadas no posto de saúde mais 
próximo de onde ele reside. Os exames laboratoriais são realizados por laboratórios 
terceirizados e conveniados. A solução proposta pela equipe de desenvolvimento e implantação 
da automação contempla, entre outros, os seguintes aspectos:
• sistema computacional  do tipo cliente-servidor  na web,  em que cada usuário cadastrado

utiliza login e senha para fazer uso do sistema;

• uma aplicação, compartilhada por médicos e laboratórios, gerencia o pedido e o registro de

resultados dos exames. Durante uma consulta o próprio médico registra o pedido de exames

no sistema;

• uma aplicação, compartilhada por médicos e pacientes, permite que ambos tenham acesso

aos resultados dos exames laboratoriais; 

• uma aplicação, compartilhada por médicos e pacientes,  que automatiza o prontuário dos

pacientes, em que os registros em prontuário, efetuados por cada médico para cada paciente,

estão disponíveis apenas para o paciente e o médico específicos. Além disso, cada médico

pode fazer registros privados no prontuário do paciente, apenas visíveis por ele; 

• uma aplicação, compartilhada por pacientes e atendentes de postos de saúde, que permite a

marcação  de  consultas  por  pacientes  e(ou)  por  atendentes.  Esses  atendentes  atendem o

paciente no balcão ou por telefone.

a) Considerando o contexto acima, julgue os seguintes itens.

I- No contexto do projeto acima descrito, aquele que desempenha o papel de usuário do

sistema de informação automatizado não é apenas o paciente, e aquele que desempenha

o papel de cliente pode não ser um médico.

II- O sistema de informação manual atualmente em uso na referida secretaria de saúde não

dá suporte aos processos de negócio dessa secretaria.

III- O projeto de automação dos serviços de saúde não é uma solução de outsourcing.



IV- No sistema acima, os riscos de não-repúdio são aumentados com a automação.

V- Para o gestor  do sistema de informação a ser  automatizado,  a  acessibilidade é  uma

característica  de  menor  importância  jurídica  frente  à  necessidade  de  ampliar  a

confidencialidade.

Estão certos apenas os itens:

a) I e II b) I e III c) II e IV d) III e V e) IV e V

a) Considerando  as  informações  apresentadas  no  texto  e  considerando  ainda  que  entre  os

principais benefícios de um projeto de melhoria de sistema de informação destacam-se o

aumento da: 

(I) eficiência

(II) eficácia

(III) integridade

(IV) disponibilidade

Faça o que se pede a seguir.

a) Cite 4 vantagens da solução proposta, frente a atual, para tratar a interação entre pacientes e

os serviços de saúde, sendo duas delas relativas à eficiência e duas relativas à eficácia

b) Descreva 2 riscos de segurança da informação que aumentam quando se substitui o sistema

atual pelo sistema proposto, e que são relativos à interação entre pacientes e os serviços da

referida secretaria de saúde. Um dos riscos deve ser relativo à perda de disponibilidade e o

outro, à perda de integridade.
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