
Resolução da AF3 
 

a) Modelo hierárquico  
1. Foi o primeiro modelo de SGBD.  
2. As duas estruturas básicas que se usam são os registos e os 

relacionamentos pai-filho  
3. Os dados são classificados hierarquicamente, em estrutura 

descendente e usados apontadores entre os diferentes registos.  
4. O acesso a qualquer registo é feito a partir da raiz e correndo cada um 

dos nós da árvore da esquerda para a direita e de cima para baixo. 
b) Modelo em rede 

1. Similar ao anterior e utiliza igualmente apontadores para os registos 
mas a estrutura já não é obrigatoriamente “em árvore” descendente 

2. Neste modelo um relacionamento chama-se set e tem um nome, ao 
passo que o registo pai se chama owner e o filho member. 

3. Facilita a representação de relacionamentos muitos para muitos e o 
acesso aos dados é mais flexível. 

4. No entanto, exige um conhecimento profundo do sistema a desenvolver 
por parte dos programadores, para que a sua utilização seja eficiente. 

c) Modelo relacional 
1. Sistema de gestão de bases de dados relacionais no qual os dados são 

registados em linhas e colunas e a sua manipulação dá-se de acordo 
com a teoria matemática da álgebra relacional. 

2. A estrutura principal é a tabela, sendo esta constituída por linhas 
(registos) e colunas (atributos ou campos) que se relacionam entre si 
através da partilha de atributos comuns. 

3. Possui uma linguagem própria de acesso aos dados, denominada SQL 
(Structured Query Language). 

d) Modelo Orientado a Objectos 
1. A este modelo está associada a noção de reutilização e os dados são 

armazenados sob a forma de objectos, contendo atributos que os 
descrevem e métodos que caracterizam o seu comportamento.  

2. Os objectos juntam-se em estruturas que chamamos classes de forma 
a partilharem estruturas e comportamentos. 

3. As classes estão organizadas através de uma estrutura hierárquica, na 
qual os objectos de uma classe herdam os atributos e métodos das 
suas super-classes.  

e) Extensões ao modelo relacional 
1. São um grupo de funcionalidades criadas com o objectivo de fazer face 

a eventuais fragilidades e permitindo a sobrevivência do modelo 
relacional em presença de novas e constantes necessidades das BD’s. 


