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INSTRUÇÕES:
1) O e-fólio é constituído por 5 perguntas. A cotação global é de 5 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 10% a 100%.
3) Não são aceites e-fólios manuscritos, i.e. tem penalização de 100%.
4) O nome do ficheiro deve seguir a normal “eFolioB” + <nº estudante> + <nome
estudante com o máximo de 3 palavras>
5) Na primeira página do e-fólio deve constar o nome completo do estudante bem
como o seu número. Penalização de 10% 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,
a falta destas qualidades serão penalizadas.

1) (1 valor) Considere uma tabela de Clientes com o atributo NomeCompleto do tipo
cadeia de caracteres, varchar(100). Pretende-se selecionar informação do atributo
NomeCompleto, para atualizar um atributo chamado NomeCurto, com o primeiro e
último nome (apelido) de cada cliente. Atualize também os atributos primeiroNome e
apelido.

2) Considere a tabela departamento (deptId -> local, orçamento) de uma empresa.
Considere ainda os utilizadores U1, U2 e U3.
2.a) (1/3 valor) Escreva em SQL um comando para dar privilégio de leitura da tabela
departamento aos vários utilizadores.
2.b) (1/3 valor) Escreva em SQL um comando para dar privilégio de alteração do
atributo orçamento ao utilizar U1. De seguida, escreva em SQL um comando para
retirar a permissão de alteração do atributo orçamento ao utilizar U1. E ainda, escreva
em SQL um comando para dar privilégio de alteração do atributo orçamento ao
utilizar U2.
2.c) (1/3 valor) Escreva em SQL um comando para o utilizador U2 transmitir o
privilégio de alteração do atributo orçamento ao utilizar U3.
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3) Considere a seguinte base de dados e escreva em Álgebra Relacional, utilizando os
operadores de , , |><|, G para as funções agregadoras de Gsum, Gcount, Gaverage, etc e
ainda as funções sum, count, average, max, min, etc.

a) (1/2 valor) Qual o produto (productCode) mais vendido?
b) (1/2 valor) Quantos clientes de Portugal (country) existem?
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4) (1 valor) Formas Normais: crie uma base de dados normalizada na 3ª forma para
registo e emissão do seguinte documento.

5) Projeto de Bases de Dados
Os pacientes deslocam-se aos hospitais para atos médicos: consultas, pequenas
cirurgias ou cirurgias. Cada ato médico tem um identificador. Num hospital existem
vários recursos: médicos, enfermeiros, medicamentos, salas para consultas e salas de
operações disponíveis. Para realizar uma consulta médica é agendado o dia e hora
onde médico e paciente se encontram numa sala de consultas. Para uma pequena
cirurgia, para além do médico são precisos enfermeiros e medicamentos. Para uma
cirurgia são realizadas em salas de operações envolvendo todos os recursos anteriores.
No sistema informático pretende-se registar os recursos utilizados e o seu valor
monetário.
5.a) (1/2 valor) Comece por identificar as diferentes entidades do Modelo EntidadeRelação. De seguida, identifique os relacionamentos entre as entidades do Modelo
Entidade-Relação. Dê um nome ao relacionamento. Classifique cada relacionamento
quanto à cardinalidade (1:1, 1:N, N:N). De seguida, desenhe o diagrama do Modelo
Entidade-Relação. Identifique os relacionamentos e os atributos das entidades.
5.b) (1/2 valor) Desenhe a base de dados relacional correspondente ao modelo
anterior, em que nas ligações de 1:N, a tabela com uma única linha é desenhada em
cima e da tabela com várias linhas é desenhada por baixo. A base de dados não deve
exceder as 7 tabelas. Se utilizar ligações que denotem transitividade, deve justificá-la
convenientemente.
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