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21177 – Modelação de Sistemas de Informação  
2020-2021 
e-fólio A 

 
 

PARA A RESOLUÇÃO DO E-FÓLIO, ACONSELHA-SE QUE LEIA 
ATENTAMENTE O SEGUINTE: 

 
1) O e-fólio é constituído por 4 perguntas. A cotação global é de 4 valores. 
 
2) O e-fólio deve ser entregue num único ficheiro PDF, não zipado, com fundo 
branco, com perguntas numeradas e sem necessidade de rodar o texto para o ler. 
Penalização de 50% a 100%. 
 
3) Não são aceites e-fólios manuscritos, i.e., tem penalização de 100%. 
 
4) O nome do ficheiro deve seguir a normalização “eFolioX” + <nº estudante> + 
<nome estudante com o máximo de 3 palavras>. Penalização de 50% a 100%. 
 
5) Na primeira página do e-fólio deve constar o nome completo do estudante bem 
como o seu número. Penalização de 50% a 100%. 
 
6) Durante a realização do e-fólio, os estudantes devem concentrar-se na resolução do 
seu trabalho individual, não sendo permitida a colocação de perguntas ao professor ou 
entre colegas. 
 
7) A interpretação das perguntas também faz parte da sua resolução, se encontrar 
alguma ambiguidade deve indicar claramente como foi resolvida. 
 
8) A legibilidade, a objetividade e a clareza nas respostas serão valorizadas, pelo que, 
as faltas destas qualidades serão penalizadas. 
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1) (1/2 valor) Imagine que é responsável pelo sistema de informação dos estudantes de 
uma universidade (SI-Univ). 

• Defina requisito funcional e enumere três requisitos funcionais do SI-Univ; 
• Defina requisito não-funcional e enumere três requisitos não-funcionais do SI-

Univ.  
 
2) (1 valor) Construa um Fluxograma utilizando os símbolos de início/fim, decisão e 
processamento, para descrever os seguintes algoritmos: 
 

 
2.a) Dados dois números inteiros (A, B), construa um fluxograma que devolva se A é 
divisível por B.  
Utilize os seguintes operadores para a divisão e o resto:   

• Divisão = Int1 / Int2 
• Resto = Int1 % Int2 

Exemplo 1: divisível (9, 3) = TRUE  
Exemplo 2: divisível (9, 2) = FALSE 
 
2.b) Dado um número, construa um fluxograma que devolva se o número é primo, i.e., 
se é só divisível por si e pela unidade.  Reutilize o fluxograma da alínea anterior. 
 
3) Pretende-se que faça a modelação de um sistema de informação (SI) da logística da 
distribuição e administração de vacinas.  

• Existe uma lista com cerca de 10 milhões de utentes que devem tomar a vacina. 
• Os utentes devem ter um identificador, nome, contactos, idade e demais 

informação médica. 
• Existem vários centros de vacinação espalhados pelo país. 
• Nos dados dos centros deve constar a morada e capacidade. 
• Existem ainda vários tipos de vacinas, algumas são aplicadas em duas doses e 

outras numa só dose.  
• Para cada utente deve existir informação sobre o centro de vacinação, a vacina 

e as datas em que foram tomadas as diferentes doses. 
• Existe ainda o registo das vacinas disponíveis em cada centro de vacinação. 
• Sempre que um utente é vacinado a informação é passada para o sistema. 
• Em cada centro de vacinação existem diariamente entradas e saídas de vacinas. 

Entradas de novas vacinas e saídas que correspondem às vacinas administradas 
aos utentes. 
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No SI existem vários conjuntos de funcionários. Os funcionários que mantêm a 
informação dos utentes e dos centros de vacinação. Os funcionários que atualizam as 
entradas das vacinas nos centros. Os funcionários que atualizam a informação dos 
utentes vacinados e das saídas das vacinas. O gestor da logística pretende um relatório 
diário com os utentes que foram vacinados e com o número de vacinas disponíveis. 
 
Na sua modelação não exceda 7 atores, 7 casos-de-utilização (funcionalidades) e 7 
classes. A utilização de atores, funcionalidades ou classes que não existam no texto 
levará à aplicação de penalizações. 
 
3.1) (1 valor) Use-Cases, Casos-de-uso ou Funcionalidades 
(a) Construa a Matriz Atores (nomes) versus Casos-de-uso (verbos) 
(b) Apresente o Diagrama de Casos-de-uso 
 

casos-de-uso \ atores A1 A2 A3 

X       
Y       
Z       
W       

 
 
3.2) (1 valor) Construa o Diagrama de Classes com as regras definidas nas atividades 
formativas. Os símbolos a utilizar são os seguintes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Herança     Classe Agregação 
Generalização-Especialização Associativa Todo-Parte 
 
 
3.3) (1/2 valor) Construa a matriz CRUD (create, read, update, delete), com os Casos- 
de-Uso versus as Classes encontradas. A estrutura da matriz é a seguinte: 
 

casos-de-uso \ classes A B C D 
X     
Y     
Z     
W     

Contadores C R U D     
 

FIM 


