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

1. Defina os termos a seguir quando se aplicam ao modelo de dados relacional:
a) domínio
b) atributo
c) tupla
d) esquema de relação
e) grau de relação

f) esquema de banco de dados relacional
g) chave primária
h) chave estrangeira
i) chave candidata
j) chave composta

2. O que significa dizer que um banco de dados apresenta integridade de entidades e integridade
referencial?

3. Um usuário de banco de dados observa manualmente que o “arquivo contém duzentos registros,
cada um com nove campos”. Utilize a terminologia adequada de bancos de dados relacionais
para “traduzir” essa afirmação.

4. Identifique (D) quando for um dado e (C) quando se tratar do conteúdo de um dado:
(     ) nomeAluno 
(     ) 25/03/2011
(     ) Maria José Genaro 
(     ) dtNascimentoEntrevistado
(     ) Geraldinoo Jenoíno 
(     ) 13:15
(     ) 14/02/2011 
(     ) 17:30

(     ) hrSaidaTurno 
(    ) Tem  formato  antômico,  com  encosto de
espuma e é recoberta com couro legítimo vindo
da Índia
(     ) ABC 3233
(     ) BMC 2183
(     ) valorMatricula
(     ) nomeEstanciaHidromineral

5. Em um sistema de informações  de  uma agência  de  turismo,  indique  os  dados que possam
retratar as seguintes situações:
a) Data de saída da excursão
b) Quantidade de passageiros máxima na excursão
c) Cidade de destino excursão
d) Preço que o passageiro irá pagar pela excursão
e) Nome da empresa operadora
f) Descrição dos principais locais de interesse
g) Número do contrato que o passageiro assina
h) Recomendações úteis aos passageiros
i) Tipos de transportes envolvidos
j) Guia responsável pela excursão
k) Diferentes tipos de pagamento
l) Vencimento das faturas de financiamento
m) Identificação da companhia aérea
n) Impedimento do excursionista em vijar ou não

6. Relacione os dados a seguir com seus conteúdos que estão apresentados abaixo:

(     ) R$ 2,9 (     ) Apagada



(     ) Estatura mediana, esforçado (     ) Alicate de pressão

(     ) 18% (     ) 1,50 €

(     ) 2006/08/31 (     ) 0:001:14:189

(     ) FEM (     ) Jota Joná Jameson

(     ) Feminino (     ) RH

(     ) 12:55 (     ) 18B350J2000

(     ) CPD (     ) 0,3%

(     ) Confeccionado em PVC, quebradiço (     ) 6,50 Kg
7. Descreva os fluxos de dados a seguir:

a) Nota fiscal

b) Tabela de preços e passagens

c) Tabela de preços e passagens



d) Sr(a).  analista,  preciso  de  sua  ajuda  para  controlar  as  ocorrências  de  ponto  de  nossos
funcionários. Gostaria de receber um relatório mensal com a matrícula de cada funcionário,
as datas que ele teve ocorrência de ponto, que ocorrência foi (atraso, licença, falta, etc) e
indicação se foi justificada ou não. Esta lista precisa sair separada para cada um dos nove
departamentos que a empresa tem.
Obrigado.

8. Indique  com  um  “X”,  a  correspondência  entre  os  elementos  de  dados  e  seus  atributos
formadores.

9. Proponha os dados mínimos necessários (quem,  quanto e/ou como e quando) para atender as
necessidades dos usuários nas situações descritas a seguir:



Sr(a) analista, estou te contratando porque quero aumentar a produção e a produtividade
do meu rebanho. Eu tenho um retiro com 300 vacas leiteiras. Mas estou achando que a
coisa  não  está  muito  boa  não.  Eu  preciso  melhorar  meu  rebanho.  Veja  bem,  são  três
necessidades.

a) Toda vaca tem que parir um bezerro sadio por ano, porque se não for assim tenho prejuízo
com o capim, a ração e vacinas que gasto com ela. Neste caso tenho que mandá-la para o
açougue. Eu preciso então do controle de fertilidade do meu rebanho, porque eu não sei qual
vaca está com este desempenho e qual tem problema.

b) Outra coisa importante é o leite que cada uma produz. O leite é minha única fonte de rende
perene, e com ela pago todos os meus custos da fazenda. Mas veja só, eu preciso de vaca de
boa produção. Esta raça tem que dar no mínimo quatro litros de leite por dia. Preciso mandar
para o frigorífico toda vaca que não me produz no mínimo 120 litros por mês. É outra fonte
de prejuízo.

c) Outro  problema  é  a  qualidade  do  leite.  Agora  os  laticínios  estão  muito  exigentes.
Dependendo do teor de gordura do leite eles produzem leite C ou leite B. A raça deste meu
gado não consegue alcançar a gordura do leite tipo A. Eles me pagam 25% mais para o leite
do tipo B. Acontece que uma vaca pra produzir  leite  B tem que comer ração,  que está
ficando muito cara. E tem vaca que mesmo comendo ração só produz leite fraco, leite C. Eu
preciso separar  as  vacas  que produzem leite  C das  de  leite  B,  porque hoje todas  estão
comendo ração. O sistema tem que fazer um controle de qualidade do leite de cada vaca,
registrando o teor de gordura, porque aí a gente separa o rebanho em dois e só dá ração para
as vacas de leite gordo.

10. (BNDES – 2010) O princípio da integridade de dados caracteriza-se por condições obrigatórias
impostas pelo modelo de banco de dados. Nesse contexto, a restrição de integridade referencial
diz que 
a) nenhum valor de chave primária pode ser nulo.
b) o  valor  de  cada  campo deve  ser  um valor  nulo  ou  um valor  único  dentro  dos  valores

permitidos para o campo.
c) os valores das chaves primárias devem ser atômicos.
d) uma linha de uma tabela S que se refere à tabela V deve referenciar uma linha existente na

tabela V.
e) uma tabela deve ter pelo menos uma chave. 

11. (CETESB – 2009) O conjunto de um ou mais atributos que permite identificar unicamente uma
entidade de um conjunto de entidades é chamado de superchave. Uma superchave mínima ou
uma chave candidata é 
a) composta apenas por atributos do tipo numérico ou do tipo booleano. 
b) homogênea, ou seja, todos os seus atributos são de um mesmo tipo de dados.
c) heterogênea, ou seja, não pode haver dois atributos com o mesmo tipo de dados.
d) uma superchave composta por apenas um atributo.
e) uma  superchave  da  qual  não  se  pode  remover  quaisquer  atributos  sem que  se  perca  a

condição da unicidade.
12. (BADESC – 2010) Os conceitos que envolvem os termos restrição de integridade de entidade e

restrição de integridade referencial são, respectivamente:
a) nenhum atributo pertencente à chave primária poderá receber valor NULL / os valores dos

atributos que formam a chave estrangeira deverá existir na tabela onde a chave estrangeira é
chave primária, quando for diferente de NULL.

b) os valores dos atributos que formam a chave estrangeira deverá existir na tabela onde a
chave  estrangeira  é  chave  primária,  quando  for  diferente  de  NULL /  nenhum atributo
pertencente à chave primária poderá receber valor NULL.

c) nenhum atributo pertencente à chave primária poderá receber valor NULL / os valores dos
atributos que formam a chave estrangeira deverá existir na tabela onde a chave estrangeira é
chave primária, somente quando for igual a NULL.



d) os valores dos atributos que formam a chave estrangeira deverá existir na tabela onde a
chave estrangeira é chave primária, somente quando for igual a NULL / nenhum atributo
pertencente à chave primária poderá receber valor NULL. 

e) os  atributos  pertencentes  à  chave  primária  deverão  conter  sempre  valores  diferentes  de
NULL / os valores dos atributos que formam a chave estrangeira deverá existir na tabela
onde a chave estrangeira é chave primária, somente quando for igual a NULL. 

13. (UFPR – 2010)  No modelo relacional de administração de dados, uma relação pode ter um
conjunto de atributos que contém valores com mesmo domínio de um conjunto de atributos que
forma a chave primária de uma outra relação. Esse conceito refere-se à:
a) integridade de chave.
b) integridade de atributo.
c) integridade de entidades.
d) integridade referencial.
e) integridade de tuplas.

14. (TRT –  2010)  No  Modelo  Relacional  de  Dados,  o  mecanismo fundamental  para  manter  a
consistência dos dados e evitar registros órfãos é denominado 
a) Integridade Relacional.
b) Normalização.
c) Integridade Referencial.
d) Dependência Funcional.
e) Integridade de Chave.

15. (MPU – 2007) Se e somente se um conjunto de atributos de uma tabela,  num determinado
momento, possuir ambas as propriedades de unicidade e irredutibilidade, segundo Date, tratase
de uma 
a) chave estrangeira.
b) chave alternativa.
c) chave primária.
d) chave candidata.
e) superchave.
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