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Questionário 3 (assunto: relações ontológicas) 
Assunto: Sistemas de Recuperação da Informação 
Data de entrega: para fazer em sala, entrega ao final da aula. 
Valor: 25 (vinte e cinco) pontos 
Observações:  

▪ Não é necessário copiar as perguntas 
▪ O questionário pode ser respondido em dupla ou individualmente 
▪ As respostas devem ser manuscritas. 

 

Estude o exemplo abaixo: 

PERGUNTA: preencha as lacunas (em vermelho) de acordo com a relação adequada: 

Entidade relação Entidade 

Meu coração Preencha o tipo de relação 

possivel 

Meu corpo 

Preencha o tipo de entidade Preencha o tipo de entidade 

 

RESPOSTA: veja quadro abaixo (em verde) 

Entidade relação Entidade 

Meu coração parte-de Meu corpo 

Endurante independente Endurante independente 

Faça o mesmo para os quadros abaixo, preenchendo o quadro RESPOSTA: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERGUNTA: preencha as lacunas (em vermelho) de acordo com a relação adequada: 

Entidade relação Entidade 

Paralisação Preencha o tipo de relação 

possivel 

Funcionário 

Preencha o tipo de entidade Preencha o tipo de entidade 

 

RESPOSTA: veja quadro abaixo (em verde) 

Entidade relação Entidade 

   

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERGUNTA: preencha as lacunas (em vermelho) de acordo com a relação adequada: 

Entidade relação Entidade 

Beleza  Preencha o tipo de relação 

possivel 

Gisele Bunchen 

Preencha o tipo de entidade Preencha o tipo de entidade 

 

RESPOSTA: veja quadro abaixo (em verde) 

Entidade relação Entidade 

   

  

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERGUNTA: preencha as lacunas (em vermelho) de acordo com a relação adequada: 

Entidade relação Entidade 

Soldado Preencha o tipo de relação 

possivel 

Guerra 

Preencha o tipo de entidade Preencha o tipo de entidade 

 

RESPOSTA: veja quadro abaixo (em verde) 

Entidade relação Entidade 

  Criação de lei 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERGUNTA: preencha as lacunas (em vermelho) de acordo com a relação adequada: 

Entidade relação Entidade 

Poder do STF Preencha o tipo de relação 

possivel 

Criação de lei 

Preencha o tipo de entidade Preencha o tipo de entidade 

 

RESPOSTA: veja quadro abaixo (em verde) 

Entidade relação Entidade 

   

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERGUNTA: preencha as lacunas (em vermelho) de acordo com a relação adequada: 

Entidade relação Entidade 

Meu coração Preencha o tipo de relação 

possivel 

Meu corpo 

Preencha o tipo de entidade Preencha o tipo de entidade 

 

RESPOSTA: veja quadro abaixo (em verde) 

Entidade relação Entidade 

   

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERGUNTA: preencha as lacunas (em vermelho) de acordo com a relação adequada: 

Entidade relação Entidade 

Aquecimento Preencha o tipo de relação 

possivel 

temperatura da chapa 

Preencha o tipo de entidade Preencha o tipo de entidade 

 

RESPOSTA: veja quadro abaixo (em verde) 

Entidade relação Entidade 

   

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


