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EXEMPLOS E EXERCÍCIOS DE MODELAGE DE CASO DE USO 
 

 

SITUAÇÃO 01: Rafaela possui vários temas de festas infantis para aluguel. Ela precisa controlar os 

aluguéis e para isso quer uma aplicação que permita cadastrar: o nome e o telefone do cliente, o 

endereço da festa, o tema escolhido, a data e hora de início e de término da festa. Além disso, 

para alguns clientes antigos, Rafaela oferece descontos. Sendo assim, é preciso saber o valor 

realmente cobrado num determinado aluguel. 

Para cada tema, é preciso controlar: a lista de itens que compõem o tema (ex: castelo, cinderela, 

bruxa, etc.), o valor do aluguel e a cor da toalha da mesa que deve ser usada com o tema. 

 

SITUAÇÃO 02: Dalila está oferecendo aos amigos da escola, do bairro e do clube, o serviço de 

classificados pela Web. 

Quem anuncia paga R$2,00 pelo anúncio simples de 20 palavras ou R$5,00 pelo anúncio 

destaque de página, que pode conter até 50 palavras e uma imagem. O anúncio fica disponível 

por quinze dias. Não entram na contagem: o valor do produto, o texto título, o nome do contato, 

até dois telefones de contato e uma observação sobre os telefones de até 5 palavras. 

Quem se torna assinante do classificado virtual recebe diariamente em seu email o resumo de 

ofertas do site. 

O cliente pode cadastrar seções de interesse, a fim de receber os novos anúncios pelo email, sem 

precisar visitar o site. 

 

SITUAÇÃO 03: Gustavo tem uma coleção grande de revistas em quadrinhos. Por isso, resolveu 

emprestar para os amigos. Assim foi criado o Clube da Leitura. Mas para não perder nenhuma 

revista, seu pai lhe fez uma aplicação que cadastra as revistas e controla o empréstimo. 

Para cada revista, cadastram-se: o tipo de coleção, o número da edição, o ano da revista e a caixa 

onde está guardada. Cada caixa tem uma cor, uma etiqueta e um número. Para cada empréstimo 



 
 

cadastram-se: o leitor que pegou a revista, qual foi a revista, a data do empréstimo e a data de 

devolução. Cada leitor só pode pegar uma revista por empréstimo. 

O cadastro do leitor consiste de: nome, nome do responsável, telefone e de onde é o amigo. 

SITUAÇÃO 04: 

Dra. Janete é pediatra e tem 3 consultórios em bairros distintos, onde atende em horários 

diferentes. Ana, sua secretária, trabalha nos 3 consultórios. Para que a marcação de consultas 

seja centralizada, Ana tem que carregar as 3 agendas de um lado para outro. 

Dra. Janete contratou um analista free-lancer para lhe desenvolver um sistema que controle a 

marcação de consultas e a ficha dos pacientes. 

Para os pacientes, é preciso controlar: nome, endereço telefones de contato, data de 

nascimento, data da primeira consulta, email, se é particular ou conveniado a plano de saúde. No 

caso de ser conveniado, registrar qual é o plano de saúde. Para cada plano de saúde credenciado 

é preciso controlar o limite de consultas no mês, por paciente. 

Dra. Janete atende no consultório da Ilha às segundas e sextas, de 9h às 18hs. Na Tijuca, ela 

atende terça e quarta de 10hs às 18hs. Na quinta, ela atende em Bonsucesso, de 10hs às 18hs. O 

intervalo das consultas é de 30 minutos. O horário de almoço é sempre de 12:30 às 13:30. Só são 

permitidos 3 encaixes por dia. Para clientes novos, Ana anota o nome do cliente e seu telefone. É 

preciso identificar se uma consulta é de revisão, como por exemplo para entrega de exames. 

Nesse caso, ela não é cobrada. 

 

 

 

 

 


