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A questão vale 40 pontos. 

Item  1 - As etapas centrais são: 1) Requisitos de banco de dados, contendo a coleta e visualização de requisitos via modelo 
conceitual ER, 2) Modelagem do banco de dados, contendo a elaboração do modelo relacional (modelo lógico), 3.1) 
Implementação do banco de dados, cobrindo a criação do banco de dados em um SGBD, 3.2) Paralelo a implementação 
costuma-se desenvolver uma aplicação front-end para interação do usuário final com o banco de dados, 4) Entrada em 
produção, trata-se o deployment do banco de dados e da aplicação front-end, que entra em vigor após validação dos usuários 
finais, 5) Início do uso do banco de dados pelos usuários finais, 5.1) De forma paralela ao início do uso, o administrador de banco 
de dados (DBA) deve ficar atento às atividades de administração e manutenção. 
Item 2 - Uma falha recorrente nos projetos de sistema de banco de dados é a implementação de mudanças sem passar pela fase 
inicial de coleta e visualização de requisitos. Para diminuir o tempo do projeto, alguém pode compreender como 
“desnecessária” a fase de elicitação de requisitos. No entanto, essa negligência traz grande retrabalho futuro devido a falta  de 
documentação do sistema. Essa característica fica mais latente na decorrência da troca de profissionais do projeto, pois os 
novos membros não encontram subsídios para compreender os requisitos do sistema sob o ponto de vista compreensível e 
validado pelo usuário final. Em ocasiões extremas pode-se considerar menos custoso desenvolver um novo sistema ao invés de 
compreender o que foi implementado sem a visão dos requisitos. 
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A entidade local também pode ser denotada como “associativa”. Para o caso de não ser associativa, a representação adequada 
é como “dependente” ou “fraca”, pois ela por si mesma não possui um atributo chave, dependendo de todas as outras para 
compor a chave. 

 


