
Para que serve o comando ALTER TABLE? 

 a. Para modificar a definição de uma tabela   

 b. Para alterar a instância de uma tabela   

 c. Para modificar registos existentes numa tabela   

 d. Para apagar registos de uma tabela   
 
Uma chave externa: 

 a. Pode não pertencer à chave primária   

 b. Tem de pertencer obrigatoriamente à chave primária   

 c. Nenhuma das anteriores   

 d. Pode conter valores que não existam na tabela referenciada   
 
Indique as afirmações que considera verdadeiras: 

 a. Uma relação de grau 8 e cardinalidade 3 possui três atributos e oito tuplos.   

 
b. O esquema de uma base de dados relacional consiste no conjunto de dados que a base de 
dados contém.  

 

 
c. A ordem pela qual os tuplos de uma relação estão armazenados é importante e tem 
significado.  

 

 
d. Numa relação R, não existem dois tuplos de R com valores iguais nos atributos que fazem 
parte de qualquer chave candidata.  

 

 e. Para uma qualquer relação R, existem sempre duas ou mais chaves candidatas   

 f. Sendo R uma relação, uma instância de R consiste num conjunto de tuplos de R.   
 
Qual dos seguintes comandos elimina todos os registos da tabela Vendas ? 

 a. DELETE FROM Vendas   

 b. DELETE ALL Vendas   

 c. DELETE Vendas   

 d. DELETE * FROM Vendas   
 
Qual o comando que insere dados numa tabela chamada Projects? 

 
a. INSERT INTO Projects (ProjectName, ProjectDescription) VALUES ('Content 
Development', 'Website content development project')  

 

 
b. SAVE INTO Projects (ProjectName, ProjectDescription) VALUES ('Content Development', 
'Website content development project')  

 

 c. INSERT Projects ('Content Development', 'Website content development project')   

 
d. INSERT Projects VALUES ('Content Development', 'Website content development project') 

 
 

 
Ao inserir dados numa tabela é sempre necessário especificar o nome dos campos a que os 
dados se destinam. 
Resposta:  

Verdadeiro Falso  
 
 
 



O número total teórico dos possíveis tuplos de uma relação é: 

 a. O produto cartesiano dos domínios dos atributos   

 b. O número total de domínios   

 c. Nenhuma das anteriores   

 d. Igual ao domínio com maior número de elementos   
 
O que é a chave primaria de uma tabela? 

 a. Coluna ou conjunto de colunas cujos valores podem não obedecer à restrição unique   

 
b. Coluna ou conjunto de colunas cujos valores identificam de forma unica e unívoca os 
campos da tabela  

 

 c. Coluna ou conjunto de colunas que podem conter valores NULL   

 
d. Coluna ou conjunto de colunas, irredutível, que identificam de forma única os registos da 
tabela  

 

 
create table produtos(  
produto_id int primary key,  
nome_produto nvarchar(20) not null,  
cor nvarchar(20)  
)  
create table catalogo(  
fornecedor_id int foreign key references fornecedores(fornecedor_id)  on delete set NULL,  
produto_id int foreign key references produtos(produto_id) on delete set NULL,  
preco money,  
primary key(fornecedor_id, produto_id)  
)  
create table fornecedores(  
fornecedor_id int primary key,  
nome_fornecedor nvarchar(20) not null,  
endereco nvarchar(20)  
)  
 
Indique o tipo de restrição de integridade que os seguintes comandos violam. 
DELETE FROM FORNECEDORES  Integridade de domínio

  
insert into fornecedores (nome_fornecedor, endereço) values 
('Adidas','França')  

Nenhuma
  

insert into fornecedores values(100,'Nike','Portugal'); insert into 
produtos values(1,'Sapatilha','Preto') insert into catalogo 
values(100,2,30)  

Integridade referencial
  

insert into catalogo values(100,2,30); insert into catalogo 
values(100,1,30)  

Integridade referencial
  

insert into produtos values('a','Sapatilha','Preto')  Integridade de domínio
  

insert into produtos values(2,'Sapatilha Conforto com protecção 
extra e forro não sintético','Azul')  

Integridade de domínio
  

 
A associação primary key-foreign key é utilizada para ... 

 a. Nenhuma das outras respostas está correcta   

 b. Para indexar a base de dados   

 c. Relacionar tabelas   

 d. Limpar a base de dados   



O esquema de uma relação consiste: 

 a. Na especificação do nome da relação, do nome e domínio dos seus atributos   

 b. Na especificação das restrições de integridade que se aplicam a essa relação.   

 c. No conjunto da estrura da relação e de uma instância dessa mesma relação.   

 d. Na especificação de uma instância da relação.   
 
Considere a relação R( a ,b), sendo o dominio dos seus atributos respectivamente:  
a Є { 5,20} ;  
b Є { x,y,z,w} .  
 
Qual o numero máximo possível de tuplos de R? 

 a. 8   

 b. 6   

 c. 4   
 
create table produtos(  
produto_id int primary key,  
nome_produto nvarchar(20) not null,  
cor nvarchar(20)  
)  
create table catalogo(  
fornecedor_id int foreign key references fornecedores(fornecedor_id)  on delete set NULL,  
produto_id int foreign key references produtos(produto_id) on delete set NULL,  
preco money,  
primary key(fornecedor_id, produto_id)  
)  
create table fornecedores(  
fornecedor_id int primary key,  
nome_fornecedor nvarchar(20) not null,  
endereco nvarchar(20)  
)  
Qual a ordem correcta para criação das tabelas? 

 a. catalogo, fornecedores, produtos   

 b. produtos, fornecedores, catalogo   

 c. produtos, catalogo,f ornecedores   

 d. fornecedores, catalogo, produtos   
 
Faça a correspondência correcta: 
Conjunto de atributos de uma relação que determina univocamente um 
tuplo da relação  

Chave primária
  

Conjunto de atributos de uma relação que são chave de uma outra 
relação  

Chave estrangeira
  

A definição é idêntica à de chave primária mas sem a restrição de só 
poder haver uma. Isto é, podem existir várias chaves candidatas mas só 
pode haver uma chave primária por relação.  

Chave candidata
  

 
 
 
 
 



create table produtos(  
produto_id int primary key,  
nome_produto nvarchar(20) not null,  
cor nvarchar(20)  
)  
create table catalogo(  
fornecedor_id int foreign key references fornecedores(fornecedor_id)on delete set NULL,  
produto_id int foreign key references produtos(produto_id) on delete set NULL,  
preco money,  
primary key(fornecedor_id, produto_id)  
)  
create table fornecedores(  
fornecedor_id int primary key,  
nome_fornecedor nvarchar(20) not null,  
endereco nvarchar(20)  
)  
a) insert into fornecedores values(100,'Nike','Portugal')  
b) insert into fornecedores values(110,'Adidas','França')  
c) insert into produtos values(1,'Sapatilha','Preto')  
d) insert into produtos values(2,'Sapatilha','Azul')  
e) insert into catalogo values(110,1,30)  
f) insert into catalogo values(100,2,30)  
 
Qual a ordem correcta para estes comandos? 

 a. a) f) c)   

 b. a) e) d)   

 c. b) c) f)   

 d. b) c) e)   
 
Considere as tabela R e S, bem como os comandos I, II, e III, especificados em SQL do 
seguinte modo:  
CREATE TABLE R( a int PRIMARY KEY, b int );  
CREATE TABLE S( a int PRIMARY KEY, b int foreign key REFERENCES R(a) ON UPDATE 
CASCADE);  
I: DELETE FROM R WHERE a=3;  
II: UPDATE R SET a=5 WHERE a=3;  
III: UPDATE S SET b=5;  
 
Especifique qual (ou quais) dos comandos poderão dar uma mensagem de erro devido a uma 
violação da integridade referencial.  

 a. I, II, e III;   

 b. Apenas I;   

 c. Apenas I e II;   

 d. Apenas I e III;   
 


