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Observações: 

1. Esta lista de exercícios é totalmente individual!

2. Não  afronte  a  inteligência  do  professor!  Os  exercícios  exigem  criatividade  para  criar,
tipificar,  nomear  e  até  posicionar  os  elementos.  Se  dois  alunos  entregarem  resolução
idêntica  ou  muito  similar,  ficará  muito  gritante  que  os  exercícios  não  foram  feitos
individualmente ou que ocorreu cópia. Nesse caso,  todos os envolvidos serão punidos!
Pense bem antes de pegar a resolução de um colega emprestada, pois ambos podem ser
prejudicados! 

3. Cada  exercício  deve  ser  modelado  no  MySQL Workbench ou  em software  similar  que
consiga representar totalmente os modelos, o que inclui tabelas, atributos, tipos de atributos,
restrição  de  não  nulidade  e  relacionamentos.  Observe  que  sua  modelagem  deve
considerar quais atributos poderão ser nulos e quais não poderão.

4. A entrega das resoluções deve ser feita por meio de um relatório em formato PDF.  Não
serão  aceitos  outros  formatos  de  arquivo  diferentes  do  PDF.  O  relatório  pode  ser
anexado em um e-mail  ao professor:  wendelmelo@ufu.br,  ou entregue impresso.  Links
para  repositórios  não  são  permitidos.  Qualquer  forma  de  entrega  que  não  seja  um
relatório em PDF impresso ou anexado no e-mail não será considerada!

mailto:wendelmelo@ufu.br


Questão 1: Faça um modelo relacional para uma universidade que atenda os requisitos a seguir:

1. Para  cada aluno,  é  necessário  saber  seu nome,  CPF,  e-mail,  endereço e  o(s)  curso(s)  no(s)
qual(quais)  está  matriculado.  Cada  aluno  matriculado  em um curso  recebe  um número  de
matrícula único. Embora incomum, um mesmo aluno pode ter matricula em dois ou mais cursos
de graduação. Nesse caso, o aluno receberá um número distinto de matrícula para cada curso.
Para cada curso matriculado, é necessário saber o ano/semestre de ingresso;

2. Cada curso de graduação possui um código único, um nome, uma data de criação, um número
de revisão e um departamento responsável;

3. Cada  departamento  possui  um  código  único,  um  nome,  uma  localização  e  um  professor
responsável;

4. Cada curso de graduação possui um currículo composto de diversas disciplinas, que podem ser
obrigatórias ou eletivas (optativas). Cada disciplina possui um código único, um nome, uma
ementa, uma carga horária um departamento responsável. Uma mesma disciplina pode figurar
no currículo de diversos cursos simultaneamente. Observe que uma mesma disciplina pode ser
considerada obrigatória em um determinado curso de graduação e eletiva (optativa) em algum
outro;

5. As disciplinas  cadastradas podem ser  oferecidas nos períodos letivos.  A cada vez que uma
disciplina  é  oferecida,  é  formada  uma  turma.  Para  cada  turma,  é  necessário  armazenar  o
período/ano, a disciplina, o professor responsável, o horário e o curso de graduação vinculado.
Cada turma recebe um código único. Algumas vezes, são criadas diversas turmas para uma
mesma disciplina sendo oferecida em um determinado período;

6. Para cada turma, é necessário saber a relação dos alunos matriculados na mesma, sua nota e seu
percentual de frequência. Em alguns casos específicos, alunos podem realizar a operação de
trancamento da turma.

7. Para cada professor, é necessário armazenar o nome, CPF, endereço e nível de escolaridade.
Cada professor pode trabalhar para um único departamento. 



Questão 2: Faça um modelo de banco de dados relacional para um sistema bancário que atenda
aos requisitos:

1  -  Para  cada  agência  do  sistema,  é  preciso  armazenar  seu  número  (único),  endereço  e  diretor
(funcionário  responsável  pela  agência).  É  preciso  armazenar  as  seguintes  informações  sobre  cada
funcionário do banco: nome, CPF, endereço, cargo e salário. Cada funcionário só trabalha para uma
única agência, e deve ser armazenada a agência na qual cada funcionário trabalha.

2 - De cada cliente, armazena-se nome, CPF, endereço e telefone. Um cliente deve ser uma pessoa
física e pode possuir várias contas corrente na mesma agência ou em agências distintas.

3 - Cada conta corrente está vinculada a uma agência e possui um número. O par formado pelo número
da agência e o número da conta é único para cada conta corrente. Desse modo, pode haver duas contas
distintas  com o mesmo número,  desde que sejam de agências  diferentes.  A direção do banco não
permite a adoção de chaves primárias artificiais para as contas bancárias.

4 - Além da agência, cada conta bancária possui um ou mais clientes responsáveis, um gerente (que é
um funcionário do banco), uma data de abertura e um saldo.

5 - É preciso manter um histórico com todas as transações já realizadas em cada conta corrente. Para
cada transação, é necessário armazenar: número (único para cada transação), a conta corrente/agência
na qual a transação foi feita, a data/hora da transação, o tipo de transação e o valor monetário envolvida
na mesma. 



Questão 3: Faça um modelo de banco de dados relacional para dar suporte a um aplicativo de
transporte denominado Fuber que atenda aos seguintes requisitos:

1 - Um usuário do  Fuber, pode, a partir de qualquer localidade, solicitar com o aplicativo que um
motorista cadastrado o apanhe em um local X e o leve, em um carro particular, até o local Y. A Fuber
não permite que sejam realizadas paradas adicionais entre X e Y;

2 - Para usar o aplicativo  Fuber, um usuário deve cadastrar um nome, uma data de nascimento, um
CPF, um número de telefone e, opcionalmente, um número de cartão de crédito;

3 - Para cada motorista cadastrado no aplicativo, é preciso armazenar um nome, um cpf, uma data de
nascimento, o número da carteira de habilitação e uma conta bancária para recebimento dos valores das
corridas. Cada motorista pode transportar passageiros em um ou mais veículos cadastrados;

4 - Para cada veículo, é necessário cadastrar o fabricante, o modelo, a placa, o número do chassi, o ano
de fabricação, a quantidade de lugares disponíveis e o tipo de carro (convencional ou de luxo). Um
mesmo veículo pode ser utilizado por motoristas diferentes em expedientes diferentes; 

5 - Para a geração de um expediente de trabalho no aplicativo, é preciso que um motorista pegue um
veículo  cadastrado  e  comece  a  fornecer  o  serviço  de  transporte  de  passageiros,  a  partir  de  uma
data/hora inicial, até uma data/hora final. Assim, um expediente se refere a uma jornada de trabalho
contígua de um motorista. Um mesmo motorista pode dar mais de um expediente em um mesmo dia.
Por exemplo, um motorista pode fazer um expediente de 08:00 às 13:00 e, ainda no mesmo dia, fazer
outro expediente de 18:00 às 22:00. Observe que um expediente pode começar numa determinada data
e  só  se  encerrar  na  data  seguinte.  Por  exemplo,  um motorista  pode começar  a  dirigir  às  23:00  e
trabalhar durante toda a madrugada, encerrando assim sua jornada no dia posterior.

6 - Assim, para cada expediente, é preciso armazenar o motorista responsável, o veículo utilizado, data/
hora de início e data/hora de fim.  A  Fuber não permite  o uso de chaves primárias artificiais  para
identificar os expedientes;

7 - Para cada viagem realizada, é necessário armazenar: o usuário que a solicitou, em qual expediente
de trabalho o usuário foi atendido, os pontos de partida e de chegada, as datas/horas de início e fim, a
quilometragem, o valor da corrida e o método de pagamento. 



Questão 4:  A gravadora Notown Records decidiu armazenar informações sobre músicos que
tocam em seus álbuns. Faça um modelo relacional para ser implementado em um Sistema
Gerenciador de Banco  de  Dados  para  a  Notown Records  que seja  capaz de atender aos
requisitos a seguir.

1. Cada profissional (músico/compositor) que grava na Notown tem um CPF, um nome, um
endereço e um telefone. Estes profissionais devem ser mantidos em uma única relação;

2.  Cada instrumento utilizado nas músicas gravadas na Notown tem um número identificador,
um nome (por exemplo, guitarra, trompete, piano, etc) e um tom musical (por exemplo, C
(Dó  maior),  Am  (Lá  menor),  etc).  A Notown  também  considera  a  voz  (vocal)  como
instrumento musical;

3. Cada álbum gravado com o selo Notown tem um identificador de álbum, um título, uma
data de direitos autorais, um formato (CD, LP, etc) e é composto por diversas músicas;

4. Cada música gravada na Notown tem um número identificador, um título e um conjunto de
compositores. Obviamente, um mesmo compositor pode compor músicas distintas.

5. Cada música pode ser interpretada por um ou mais músicos em um determinado álbum.
Uma mesma música pode aparecer em álbuns distintos, podendo, nesse caso, ser tocada por
músicos distintos com instrumentos distintos em cada álbum;

6. Cada músico toca diversos instrumentos e um determinado instrumento pode ser tocado por
vários  músicos.  Obviamente,  cada  músico  pode  interpretar  um  número  arbitrário  de
músicas;

Cada álbum tem exatamente um músico que trabalha como seu produtor. Um mesmo músico pode
produzir diversos álbuns.


