
Exercícios de Projeto de Banco de Dados Relacional – Aula 8

1) (MF – 2013) No modelo relacional de banco de dados,
a) o cabeçalho de uma tabela contém os atributos. 
b) o modelo do atributo é o conjunto de valores permitidos.
c) o cabeçalho de uma tabela contém instâncias.
d) o domínio do atributo é a sua descrição.
e) o corpo da tabela contém relacionamentos qualitativos.

2) Assinale V para verdadeiro e F para falso.
(     ) No modelo relacional, os dados são representados por um conjunto de registros e as relações

entre  esses  registros  são  representadas  por  ligações,  as  quais  podem  ser  vistas  pelos
ponteiros  sucessivos.  Os registros  são organizados no banco de  dados por  um conjunto
arbitrário de gráficos.

(     ) Considerando-se a propriedade da unicidade do conjunto de atributos que compõem uma
tabela, é correto afirmar que toda tabela tem pelo menos uma chave candidata.

(     ) Uma tabela não pode ter valores de chaves estrangeiras nulos, em decorrência da regra de
integridade referencial.

(     ) No mapeamento de uma entidade fraca, essa entidade será transformada em uma tabela cuja
chave primária contém os atributos que compõem a chave primária da entidade da qual essa
entidade fraca é dependente.

(     ) Ao se mapear um modelo de dados conceitual em um modelo lógico relacional, verifica-se a
correspondência um para um entre entidades conceituais e tabelas.

(     ) A estrutura fundamental do modelo relacional de dados é a relação, na forma de tabela,
constituída por um ou mais atributos — os campos —, que traduzem o tipo de dados a
armazenar. Cada instância do esquema — linha — é chamada de tupla ou registro.

(     ) O processo de mapeamento do modelo entidade relacionamento para o modelo relacional
tem como objetivo evitar as anomalias de acesso concorrente.

(     ) No  modelo  conceitual,  o  banco  de  dados  é  descrito  de  forma  independente  da
implementação em um SGBD. Esse modelo cita os dados que podem ser armazenados no
banco  de  dados,  mas  não  especifica  como esses  dados  estão  armazenados  no  nível  de
SGBD.

(     ) A visão interna de um banco de dados é uma representação de baixo nível descrita por meio
de um esquema interno no qual estão descritos os registros físicos de armazenamento dos
dados.

(     ) A chave  candidata,  conjunto  de  um ou  mais  atributos  tomados  coletivamente,  permite
identificar de maneira unívoca uma entidade em um conjunto de entidades.

(     ) Considere que, no mapeamento de um modelo físico para um modelo conceitual, em um
relacionamento ternário, como o representado por funcionário-departamento-chefia, sempre
sejam  necessárias  quatro  entidades,  uma  para  cada  entidade  e  uma  quarta  para  o
relacionamento. Nessa situação, o relacionamento não pode ter atributos próprios. 

3) (TCE-AM – 2012)  Em relação a bancos de dados, uma chave primária pode ser formada por
uma ou mais colunas e deve possuir um identificador único para
a) cada uma das colunas pertencente a essa chave.
b) cada coluna da tabela.
c) uma tupla (formada por linhas e colunas).
d) todos os registros da tabela.
e) cada linha da tabela. 

4) (CGU – 2012) O Modelo Relacional usa



a) uma coleção de tabelas para representar os dados e as relações entre eles.
b) uma  coleção  de  tabelas  de  decisão  para  representar  os  dados  através  de  relações

parametrizadas.
c) um conjunto de relações entre objetos representados por seus dados.
d) uma tabela de relações de acesso para determinados usuários.
e) uma coleção de modelos de bancos de dados com hierarquias relacionais de usuários.

5) (BRDE – 2012) Sobre Integridade de Entidade, Integridade Referencial e Chave Estrangeira em
Entidade  e  Relacionamentos,  analise  as  assertivas  e  assinale  a  alternativa  que  aponta  a(s)
correta(s).

I - A restrição de integridade de entidade estabelece que nenhum valor de chave primária
pode ser null. Isso porque o valor da chave primária é usado para identificar as tuplas
individuais em uma relação.

II - Todas as restrições de integridade deveriam ser especificadas no esquema do banco de
dados relacional, caso queiramos impor essas restrições aos estados do banco de dados.

III - Ter valores null para chave primária implica não podermos identificar alguma tupla.
IV -A restrição de integridade referencial é classificada entre duas relações e é usada para

manter a consistência entre as tuplas nas duas relações.
a) Apenas I.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) I, II, III e IV.

6) (Transpetro – 2011) Considere o diagrama entidade-relacionamento a seguir, que expressa um
modelo  conceitual  de  dados.  Nesse  modelo,  pode-se  ler  que  projetos  produzem peças,  que
pessoas trabalham em projetos e que pessoas coordenam outras  pessoas.  As participações e
cardinalidades correspondentes a cada relacionamento estão indicadas no próprio diagrama.
 

Suponha que, durante o mapeamento do modelo conceitual acima para o modelo relacional, o
projetista de banco de dados responsável pela tarefa decidiu mapear cada entidade para uma
relação distinta. Ele também decidiu criar o mínimo necessário de relações nesse mapeamento.
Sendo  assim,  as  quantidades  de  chaves  primárias  e  de  chaves  estrangeiras  criadas  nesse
mapeamento são, respectivamente, 
a) 3 e 4
b) 5 e 5
c) 4 e 4
d) 3 e 5
e) 5 e 4

7) (BDMG – 2011) 



De acordo com o diagrama do esquema de banco de dados relacional,  analise as seguintes
afirmativas.

I - Na relação  DEPOSITANTE, o atributo  id_cliente  é chave estrangeira e faz parte da
chave primária juntamente com o atributo num_conta.

II - Na relação EMPRESTIMO, o atributo num_conta é chave primária.
III - Na relação AGENCIA, o atributo id_agencia é chave primária.

Marque a alternativa CORRETA:
a) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) todas as afirmativas são verdadeiras. 

8) (Nossa Caixa Desenvolvimento – 2011) Cada analista trabalhando em um projeto tem um e
somente um gerente, mas cada gerente de um projeto pode gerenciar muitos analistas e cada
gerente de um analista pode gerenciar esse analista em mais de um projeto.
A respectiva cardinalidade nos lados das entidades Gerente, Analista e Projeto é representada no
MER como
a) 1:1:1
b) N:1:N
c) 1:N:1
d) 1:N:N
e) N:N:N

9) (TRT-PI – 2010) Considerando que: 
I - Um professor pode ministrar mais de uma disciplina.
II - Uma mesma disciplina pode ser ministrada por diversos professores.
III - Cada aluno assiste uma disciplina com um único professor.

Para  responder  à  questão:  que  disciplina  o  aluno assiste  com qual  professor?,  é  necessário
estabelecer
a) um autorrelacionamento e um relacionamento binário.
b) dois relacionamentos binários.
c) três relacionamentos binários.
d) um relacionamento ternário.
e) dois relacionamentos ternários.

10) (Banco da Amazônia – 2010) Abaixo é apresentado um diagrama do modelo relacional que usa
a notação de James Martin, também conhecida como "pé de galinha". O ícone de chave, que
ocorre antes de alguns campos, é o indicador da chave primária. Com base nesse modelo, julgue
os itens que se seguem. 



Comente a afirmação: 
a) De acordo com as características da relação R2, seria possível registrar a movimentação do

funcionário por diferentes departamentos e as respectivas datas.  
b) Para implementar a relação R2 fisicamente, no banco de dados, deve ser criada uma chave

estrangeira na tabela FUNCIONARIO.
11) (CETESB  –  2009)  Considere  o  seguinte  trecho  de  um  diagrama  entidaderelacionamento,

relativo a um banco de dados relacional.

No relacionamento R, a participação de E2 é chamada de 
a) fraca.
b) total.
c) parcial.
d) adaptada.
e) derivada.

12) (TRE-RS – 2010) Analise o Diagrama Entidade-Relacionamento a seguir:

a) relacionamento primário.
b) entidade especializada.
c) entidade generalizada.
d) entidade associativa.



e) relacionamento dimensional.
13) (Banco da Amazônia – 2012)

Com base na figura acima, que apresenta um diagrama do modelo entidade relacionamento no
contexto  de  um sistema de  livraria,  julgue  a  afirmação  que  se  segue,  acerca  de  diagramas
entidade-relacionamento em modelagem de dados.
No modelo apresentado na figura, as entidades LIVRO e REVISTA herdam o relacionamento
VENDA que existe com CLIENTE e os atributos PREÇO, ID e NOME da entidade MÍDIA. 

14) (TJ-MG  –  2012)  Considere  um  diagrama  de  entidade-relacionamento  com  a  entidade
EMPREGADO, cujos  atributos  são  MATRICULA, NOME-EMPREGADO, RUA,  CIDADE
(sendo  MATRICULA a  chave)  e  com  a  entidade  DEPENDENTE  fraca,  com  os  atributos
NOME-DEPENDENTE  e  PARENTESCO  (sendo  NOME-DEPENDENTE  chave  parcial).
Existe também o relacionamento identifcador POSSUI entre EMPREGADO e DEPENDENTE.
Nesse relacionamento, EMPREGADO pode possuir N DEPENDENTES e um DEPENDENTE
tem que ser necessariamente de um único EMPREGADO. Escolha entre as opções abaixo a que
descreve CORRETAMENTE o esquema relacional para a entidade DEPENDENTE 
a) Atributos:  MATRICULA,  NOME-DEPENDENTE  e  PARENTESCO.  Chave  primária:

NOME-DEPENDENTE.  Chave  estrangeira:  MATRICULA  de  DEPENDENTE  que
referencia MATRICULA de EMPREGADO.

b) Atributos:  MATRICULA,  NOME-DEPENDENTE  e  PARENTESCO.  Chave  primária:
NOME-DEPENDENTE  e  PARENTESCO.  Chave  estrangeira:  MATRICULA  de
DEPENDENTE que referencia MATRICULA de EMPREGADO. 

c) Atributos:  MATRICULA,  NOME-DEPENDENTE  e  PARENTESCO.  Chave  primária:
MATRICULA  e  NOME-DEPENDETE.  Chave  estrangeira:  MATRICULA  de
DEPENDENTE que referencia MATRICULA de EMPREGADO.

d) Atributos:  NOME-DEPENDENTE  e  PARENTESCO.  Chave  primária:  NOME-
DEPENDENTE. 

15) (TSE – 2012) A empresa HIGH_TEC_SEC Consultoria & Projetos possui suas atividades de TI
informatizadas,  atuando em apoio ao STE, possuindo as características listadas a  seguir,  de
forma resumida.

I - Arquitetura de última geração, com computadores que suportam sistemas operacionais
das famílias Windows X Linux.

II - Área de Desenvolvimento de Sistemas, com sistemas desenvolvidos na própria empresa,
que conta com um setor de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em apoio às suas
atividades, como também ao TSE.

III - Área de Bancos de Dados, que implementa e administra os sistemas, quando necessário,
sendo  preocupação  da  empresa,  a  implementação  de  medidas  de  segurança  que
garantam o funcionamento confiável e seguro de todos os sistemas.

IV -Área  de  algoritmos,  linguagens  e  programas,  que  utilizam  técnicas  modernas
priorizando o uso da programação orientada a objeto com Java e C++.



V - Ultimamente, tem sido um esforço de parte dos funcionários, no sentido de implantação
das melhores práticas para sucesso do negócio.

Um sistema da empresa utiliza o seguinte diagrama entidade- relacionamento.

Tal diagrama tem por significado que
a) uma pessoa pode utilizar mais de um carro.
b) um carro pode ser utilizado por mais de uma pessoa.

16) (BNDES  –  2011)  Durante  o  processo  de  desenvolvimento  de  um  sistema  de  controle  de
funcionários, foram identificadas as entidadesFuncionario e Dependente, que estão relacionadas
como  representado  no  seguinte  diagrama  entidade-relacionamento  (o  atributo  Matricula  é
identificador de  Funcionario, a entidade  Dependente  é fraca, e o atributo  Sequencial  é chave
parcial de Dependente).

Durante  o  mapeamento  para  o  modelo  relacional,  foram  identificadas  duas  relações:
Funcionario e Dependente. A relação funcionário possui dois atributos: Matricula (participante
da chave primária) e Nome.
Analisando  o  diagrama  e  a  definição  da  relação  Funcionario,  conclui-se  que  a  relação
Dependente possuirá
a) os atributos Nome, Matricula (que participa da chave primária de Dependente), e Sequencial

(que participa da chave primária de  Dependente e cujos valores não se repetem para cada
Matricula).

b) dois atributos: Matricula e Nome, sendo que Matricula participa de uma chave estrangeira
para  a  relação  Funcionario e  identifica  univocamente  e  exclusivamente  cada  tupla  de
Dependente.

c) dois atributos: Sequencial, cujos valores não se repetem, e Nome.
d) somente o atributo Nome, que participará da chave primária da relação.
e) somente o atributo  Nome e não possuirá chave primária, pois a entidade  Dependente não

possui atributo identificador. 
17) (EBC – 2011)

Considerando o diagrama ilustrado na figura acima, julgue os itens que se seguem.



(     ) De acordo com o diagrama ilustrado, uma entidade Filial deve ter pelo menos um Cliente
vinculado a ela.

(     ) No diagrama apresentado, o triângulo representa uma generalização/especialização e indica
que a entidade Cliente é dividida em dois subconjuntos, as entidades Pessoa física e Pessoa
jurídica.  No  conceito  de  generalização/especialização,  a  ideia  de  dependência  de
propriedades significa que cada ocorrência da entidade especializada possui, além de suas
propriedades, as propriedades da entidade genérica correspondente.

(     ) No  modelo  representado  no  diagrama  acima,  a  implementação  de  hierarquias  de
generalização  na  abordagem  relacional  pode  ser  feita  usando-se  uma  tabela  para  cada
entidade ou uma única tabela para toda a hierarquia de generalização/especialização.

(PRODEMGE – 2011) De acordo com o Diagrama de Entidade e Relacionamento abaixo, responda
às questões:

18) Analise as afrmativas abaixo em relação ao Diagrama de Entidade e Relacionamento.
I - ATENDE é um tipo de relacionamento que tem razão de cardinalidade N:N.
II - Uma entidade CORRETOR existe apenas se participar de pelo menos uma instância de

relacionamento ATENDE.
III - GERENCIA é  um tipo  de  relacionamento  de  grau  um,  no  qual  participam apenas

entidades do mesmo tipo de entidade.
Assinale a alternativa VERDADEIRA:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

19) Analise as afrmativas abaixo em relação ao Diagrama de Entidade e Relacionamento.
I - “Telefones”  é  um  exemplo  de  atributo  complexo,  no  qual  atributos  compostos  e

multivalorados podem ser aninhados.
II - “UF” é um atributo derivado do tipo chave estrangeira.
III - “CPF” é um atributo chave.

Assinale a alternativa VERDADEIRA:



b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

20) (INFRAERO – 2011) Com referência ao diagrama Entidade-Relacionamento (E-R) do Modelo
Global de Dados (MGD) é correto afirmar:
a) Não são guardados dados e sim o significado dos dados utilizados em outros sistemas.
b) São mapeadas somente as informações detalhadas do sistema, ou seja, entidades criadas para

dar suporte à aplicação.
c) Diferentemente do E-R convencional, não existe a classificação de entidades de domínio e

entidades de negócio.
d) Diferentemente do E-R convencional,  não existe  a classificação de entidades  externas e

entidades de integração.
e) As entidades de domínio representam um conteúdo mais instável e dinâmico, geralmente

composto de informações para o dia-a-dia do negócio.


