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 EXEMPLOS – MODELAGEM DE DADOS 

 

A partir das descrições a seguir, devemos propor um modelo entidade-relacionamento e posteriormente 

a codificação SQL para cada situação. (OBS: Utilize o MySQL e/ou SQL Server para criação das bases de 

dados e tabelas) 

 

SITUAÇÃO 01: Revendedora de veículo 

 

“Uma  revendedora  de  veículos  usados  pretende  informatizar  o  seu  sistema  de  vendas, com  o  intuito 

de manter um histórico das vendas realizadas. Cada automóvel  é  identificado  por  um  código  nacional  

(RENAVAM)  e  possui  as  seguintes características: placa, marca, modelo, ano de fabricação, ano do modelo, 

cor, motor, número de  portas, tipo de combustível, preço. 

 

Os clientes, quando são cadastrados na revedendora, são identificados por um código numérico, e  devem  

fornecer  o  nome,  sobrenome,  telefone  e  endereço  completo  (rua,  número,  complemento, bairro, cidade, 

estado, CEP).  

 

Também  são  cadastrados  os  vendedores,  que  são  identificados  por  um  código  numérico,  e devem  

fornecer  o  nome,  sobrenome,  telefone  e  endereço  completo  (rua,  número,  complemento,  bairro,  cidade,  

estado,  CEP).   Além  destes  dados,  deve  ser  inserida  a  data  de admissão e o salário fixo do vendedor. 

 

Cada negócio efetuado deverá ser registrado com detalhamento de data e preço pago, além da identidade 

do comprador, vendedor e do automóvel vendido.” 
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SITUAÇÃO 02: Biblioteca 

 

“A  biblioteca  dispõe  de  livros,  também  denominados  títulos.  Estes  possuem  nome, autores  e  editoras.  

Cada  título  pertence  a  uma  área  de  conhecimento  e  possui  um  código único de identificação. Cada  

título  possui  vários  exemplares.  Cada  exemplar  possui  um  código  único  de identificação. 

 

Cada título pode ter vários autores e um mesmo autor pode ter escrito vários títulos. Um autor possui código, 

nome, telefone e endereço. 

 

As editoras possuem código, nome, telefone e endereço. As áreas de conhecimento possuem código e uma 

descrição. 

 

Usuários,  que  podem  ser  alunos,  professores  ou  funcionários,  tomam  livros  emprestados por uma 

semana. A data de empréstimo é importante no processo. Cada  usuário possui um código, nome, telefone e 

endereço. 

 

Cada título possui várias palavras-chave e uma palavra-chave pode estar ligada a vários títulos. Uma palavra-

chave possui código e descrição.” 

 


