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Resumo
Executar todas as etapas que envolvem a criação de um banco de dados em cima de um problema real.
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Problema

Uma instituição de aplicação de provas de concurso deseja desenvolver um sistema para que as provas objetivas deixem
de ser realizadas em formato de papel e passem a ser realizadas em formato digital. Para aproveitar a viabilidade que
sistemas computacionais possuem, essa instituição deseja abolir o processo antigo de geração de provas de papel de quatro
tipos distintos e passar a utilizar um processo para a criação instantânea de uma prova distinta e aleatória para cada
candidato. Par isso, os locais de prova serão equipados com terminais de prova (computadores) que conseguem gerar a
prova do candidato no momento em que ele inicia sua prova.

2.1

Requisitos

Para a implementação do projeto, os requisitos desejados são descritos a seguir:
1. Vários concursos serão criados e, cada um, terá a aplicação de apena uma prova objetiva para cada candidato.
2. Para cada concurso deverá ser guardado um nome descritivo, uma data de aplicação da prova e a quantidade de
candidatos inscritos.
3. Os candidatos poderão se inscrever em qualquer concurso, sendo que a inscrição de cada candidato só poderá ser
efetuada uma única vez para um concurso específico.
4. Para cada candidato, deseja-se saber o CPF, número do RG, nome, data de nascimento, sexo e uma lista de telefones
de contato, além de um número de inscrição único para o concurso em que o candidato se inscreveu (número de
inscrição pode se repetir para concursos diferentes). Além disso, para cada candidato deverá ser armazenada uma
chave de acesso (senha) para que o candidato possa acessar posteriormente seus resultados e para que possa iniciar
sua prova no dia do concurso.
5. Os locais de prova onde ocorre a aplicação das provas são alugados e poderão ser prédios de universidades, prédios
de escolas ou outros prédios de propriedade de pessoas físicas. Deseja-se manter um cadastro dos locais de prova
possíveis e, para isso, deve-se armazenar o número de salas disponíveis para a aplicação da prova, bem como o
endereço do prédio (rua, número, bairro, complemento, cidade e estado). Quando se tratar de universidade ou
escola, deve-se guardar o CNPJ, o nome e o tipo de instituição que se trata: pública ou privada. Se for pública,
deve-se saber qual é a esfera (municipal, estadual ou federal). Caso se trate de um prédio de propriedade de pessoa
física, deve-se ter a informação de CPF, nome e telefones de contato do dono do prédio (que, para simplificar o
sistema, deverá ser apenas um dono). O dono de um prédio vir a se interessar em se inscrever em concursos e isso
deverá ser permitido.
6. As provas de um determinado concurso ocorrem sempre em um mesmo dia e NUNCA ocorrem provas de concursos
distintos na mesma data.
7. Cada candidato inscrito será alocado em uma única sala de um local de prova que esteja associado ao concurso em
questão.
8. Cada sala possui um número único no prédio e uma lotação máxima de candidatos por prova, de modo que deve-se
garantir que nenhuma sala tenha a quantidade de candidatos superando tal lotação.
9. Em cada sala de prova deverá haver de 2 a 4 fiscais de prova. Os fiscais de prova deverão ter CPF, RG, nome, data
de nascimento, sexo e uma lista de telefones de contato. Um fiscal de prova que deseje se inscrever em um concurso
pode fazê-lo, desde que, obviamente, não seja em um concurso onde essa pessoa esteja atuando como fiscal.
10. Quando o candidato vai iniciar sua prova, essa é gerada imediatamente no momento em que ele se dirige a um
terminal de prova e aperta o boto "Iniciar prova". A prova é gerada por meio de seleção aleatória das questões a
partir de uma grande base de questões. Cada questão da base de questões possui um código único de identificação,
um tema e uma descrição da pergunta. Cada tema deve ter um nome. Cada questão na base de questões está
vinculada a PELO MENOS 4 alternativas incorretas e uma única alternativa correta. Cada alternativa terá uma
descrição da alternativa que deveria aparecer ao candidato caso seja selecionada.
11. Cada concurso está vinculado a temas específicos e a quantidade de questões por tema.

12. Ao gerar a prova do candidato, serão sorteadas questões diferentes para cada tema na quantidade estipulada de cada
tema daquele concurso. Cada questão sorteada deverá ser apresentada ao candidato com apenas três alternativas
incorretas e uma alternativa correta. Cada questão deverá ter uma numeração própria na prova do candidato, de
modo que um gabarito possa ser gerado posteriormente. Cada alternativa da prova de cada candidato deverá ter
uma letra distinta entre A, B, C e D. Note que a mesma questão sorteada para a prova de um candidato A pode
também ser sorteada para a prova do candidato B. Mesmo que isso aconteça, tal questão não necessariamente terá
o mesmo número de questão para as provas e nem necessariamente terá as mesmas alternativas.
13. Algumas questões podem estar vinculadas a uma imagem ilustrativa. Cada imagem que deseja-se manter na base
de questões só pode estar vinculada a uma única questão, e, para cada imagem dessa deve-se guardar um texto
descritivo (legenda), o tipo da imagem (PNG, JPG ou BMP) e a própria imagem (representação binária tal como
no arquivo).
14. Caso haja alguma eventualidade que force um dos fiscais a desclassificar o candidato, deve-se manter um registro
que indique qual candidato foi desclassificado, qual fiscal fez a desclassificação e uma descrição da razão.
15. Deverá ser guardado o resultado de cada candidato, sendo que, em cada resultado deverá ter a informação de
presença (presente ou ausente), a quantidade de acertos, a quantidade de erros e a quantidade de questões deixadas
em branco. Além disso, caso o candidato tenha sido desclassificado (prova anulada), deve-se registrar isso também
(sem perder a pontuação obtida na prova).
16. Após a finalização da prova do candidato, um outro sistema web (que irá acessar o mesmo banco de dados) irá
prover ao candidato mediante autenticação, acesso à prova que o candidato fez, resultado, respostas do candidato
na prova e o gabarito (alternativas corretas).
17. Determinadas questões podem, posteriormente, serem anuladas. Nesse caso, a questão daquela prova deve ser
anulada e essa questão passa a contabilizar como acerto para o candidato.
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Atividades de criação do banco de dados

O trabalho consiste em criar um banco de dados para atender aos requisitos expostos na Seção 2.1. Para isso, deverão
ser desenvolvidas todas as etapas. As etapas serão descritas a seguir no documento:

3.1

Modelagem Entidade e Relacionamento

Essa deverá ser a primeira etapa. Nessa etapa, o aluno deverá produzir um diagrama de entidade e relacionamento.
Esse diagrama poderá ser feito à mão ou com o uso de alguma ferramenta de desenho. Entretanto, deverão ser entregues
de forma digital aberto (PNG, JPG, BMP, GIF, PDF, etc), de modo que quem fizer à mão deverá tirar fotos/scan do(s)
desenho(s) e quem fizer uso de alguma ferramenta de desenha deverá se preocupar em exportar para algum dos formatos
abertos existentes.

3.2

Modelagem Relacional

Nessa etapa as relações deverão ser identificadas e criadas a partir do MER obtido na etapa anterior. Mais uma vez,
a entrega deverá ser digital, tenha sido feito à mão ou com alguma ferramenta.

3.3

Modelagem Física

Nessa etapa deverão ser desenvolvidos os comandos necessários para criar efetivamente as tabelas do banco de dados
relacional. A entrega irá consistir em um script de criação do banco de dados, com os devidos comandos necessários.
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Consultas
Ao final da criação do banco, se seguintes consultas deverão ser possíveis de serem realizadas:
1. Listar o nome de todos os candidatos que fizeram alguma prova em um determinado período informado. Por
exemplo: entre 23/09/2016 à 17/01/2017.
2. Buscar a quantidade de concursos que um determinado candidato realizou.
3. Listar CPF e nome de todos os fiscais que já fizeram algum concurso.
4. Listar CPF e nome de todos os fiscais que nunca fizeram algum concurso.
5. Listar CPF e nome de todos os candidatos que nuca foram fiscais.

6. Listar todos os concursos, retornando para cada concurso a data, o nome descritivo e a quantidade de candidatos.
O retorno deverá estar ordenado pela data (crescente).
7. Para um determinado concurso, listar o nome, quantidade de acertos, quantidade de erros e quantidade de questões
em branco de todos os candidatos não desclassificados, ordenando as linhas retornadas pela quantidade de acertos
(decrescente), pela quantidade de questões em branco (decrescente) e pela quantidade de questões erradas(crescente).
8. Listar o CPF e o nome dos 10 fiscais que mais trabalharam em concursos.
9. Listar o CPF e o nome dos 10 fiscais que menos trabalharam em concursos, mas que trabalharam ao menos uma
vez.
10. Listar o CPF, RG e o nome dos candidatos que se inscreveram em pelo menos 3 concursos.
11. Listar o CPF e o nome de todas as pessoas que possuem algum prédio utilizado como local de prova e já se
inscreveram em algum concurso.
12. Listar o endereço dos locais de prova de um determinado concurso, bem como a capacidade máxima de lotação
desse local de prova.
13. Listar todos os locais de prova de um determinado concurso, retornando endereço do local, lotação máxima do local,
número de vagas restantes (livres) no local de prova.
14. Para um determinado candidato em um determinado concurso, listar todas as questões da prova do candidato,
retornando o número da questão na prova, o texto descritivo da questão, letra da alternativa correta da questão,
texto descritivo da alternativa correta e letra da alternativa assinalada pelo candidato na questão. O retorno da
consulta deverá estar ordenado pelo número da questão.
15. Listar todas as questões sorteadas em um determinado concurso, retornando o código da questão, o texto descritivo
da questão, a quantidade de vezes que a questão foi sorteada, a quantidade absoluta de vezes em que ela foi
assinalada corretamente pelos candidatos e a quantidade relativa de vezes em que foi assinalada corretamente
(quantidade relativa pode ser calculada dividindo a quantidade de acertos pela quantidade de vezes em que foi
sorteada). O retorno deverá estar ordenado pela quantidade relativa de vezes em que foi assinalada corretamente
pelos candidatos (decrescente).
16. Listar todos os fiscais de prova de um determinado concurso, retornando o endereço do local de prova, a sala em
que foi alocado, o CPF e o nome do fiscal. O retorno deverá estar ordenado pelo endereço do local de prova, sala,
nome, CPF.
17. Listar todas as salas de todos os locais de prova de um determinado concurso, retornando o endereço do local de
prova, o número da sala e a quantidade de fiscais.
18. Listar os candidatos que foram desclassificados de um determinado concurso, retornando o CPF, nome e número
de inscrição do candidato, o CPF e nome do fiscal que efetivou a desclassificação e a razão pela qual houve tal
desclassificação.
19. Listar o número de inscrição e o nome dos n candidatos detentores da maior nota em um determinado concurso,
considerando que a nota seja calculada pela simples soma de acertos na prova. Caso haja empate, a consulta deverá
dar prioridade para o candidato de maior idade. Caso ainda haja empate, a busca deve retornar todas as pessoas
empatadas.
20. Listar o número de inscrição e o nome dos n candidatos detentores da maior nota em um determinado concurso,
considerando que a nota seja calculada pela diferença entre acertos e erros (ignorando questões em branco). Caso
haja empate, a consulta deverá dar prioridade para o candidato de maior idade. Caso ainda haja empate, a busca
deve retornar todas as pessoas empatadas.
A entrega dessas consultas deverá ser realizada de forma digital, com as consultas em SQL.

4.1

Bônus - Aplicação

Será concedida nota adicional aos trabalhos que forem entregues com uma aplicação desenvolvida pelos alunos que se
conecta no banco de dados criado e efetua (e exibe) as consultas pela aplicação.
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Instância do Prolema

O script de criação do banco deverá conter, ainda, todas as inserções e updates necessários para que o banco já esteja
populado com as seguintes quantidades:
• 20 questões (divididas igualmente em 4 temas)
– Cada questão com uma alternativa correta cadastrada e 5 incorretas
• 5 locais de prova, sendo 1 deles, prédio particular
• 30 pessoas
• 2 concursos
– Concurso 1
∗
∗
∗
∗

Provas com 10 questões
15 candidatos (8 aprovados, 5 reprovados, 2 ausentes)
1 local de prova
3 salas (5 candidatos em cada)
· Sala 1, com 2 fiscais
· Sala 2, com 3 fiscais
· Sala 3, com 4 fiscais

– Concurso 2
∗ Provas com 15 questões (em 3 temas com 5 questões cada)
∗ 22 candidatos (15 aprovados, 4 reprovados, 3 ausentes)
∗ 2 locais de prova
· Local 1 - 2 salas (8 candidatos em cada / 3 fiscais cada)
· Local 2 - 1 sala (6 candidatos / 2 fiscais)
Garanta que pelo menos uma pessoa seja fiscal em um concurso e candidato no outro. Qualquer informação adicional
que não tenha sido mencionada deverá ser decidida pelo próprio aluno utilizando bom senso1 .

1 De acordo com o Dicionário On line de Português, Bom senso: Capacidade de quem toma decisões de maneira sensata, de quem age
de forma ponderada, equilibrada: vamos confiar no bom senso e sensibilidade dos jurados. Forma de agir e se comportar que não é afetada
pelas paixões, pautada na razão e no equilíbrio, de acordo com os padrões e a moral de uma determinada sociedade: eu não faria isso por uma
questão de bom senso.

