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Faça o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) para:

1. Modelar em forma de DFD o processo de compras de em um 
supermercado. 

2. Modelar apenas as etapas de passagem do produto pelo caixa, 
pagamento e empacotamento das mercadorias.

Processos: passar produtos no balcão, registrar produtos, pagamento, 
empacotamento, colocar produtos no carrinho

Entidades: cliente, caixa, empacotador

Depósitos: carrinho, pacote, caixa registradora.

Exercício de DFD 01

Processo de vendas:

- Os pedidos feitos pelo cliente são avaliados recorrendo ao arquivo de produtos e 

são guardados no arquivo de vendas;

- Baseados nas vendas efetuadas, semanalmente é produzido um relatório de 

vendas que é enviados ao diretor;

- Na altura apropriada é verificado o estoque para os vários produtos, se o estoque 

está abaixo do nível de reposição, consulta-se o arquivo de fornecedores para 

escolher o melhor (características consideradas: preços e prazos de entrega) e de 

imediato fazer a ordem de encomenda. 

A encomenda que é enviada ao fornecedor é guardada num arquivo de

encomendas em curso.

Exercício de DFD 02

•O clube de vídeo ABC tem 1500 sócios. 

•Cada vez que um sócio quer requisitar um filme, após escolher, deve dirigir-se 

ao balcão indicando o número de sócio e o(s) nome(s) do(s) filme(s). 

• O balconista verifica se existem as fitas disponíveis e em caso afirmativo as 

entrega juntamente com uma cópia da requisição. 

• O original fica guardada no clube.

• De acordo com o número de filmes o cliente paga a quantia respectiva.

• Quando o filme for devolvido verifica-se o prazo de entrega pagando uma 

multa quando for excedido.

Exercício de DFD 03

O sistema controla uma máquina de reciclagem para garrafas e latas. A 
máquina pode ser usada por vários clientes ao mesmo tempo e cada cliente pode 
retornar itens das duas categorias possíveis na mesma ocasião. 

Uma vez que podem existir muitos tipos e tamanhos diferentes de 
garrafas e latas, o sistema tem que checar (para cada item) que tipo foi 
retornado. O sistema registrará quantos itens cada cliente retorna e, quando o 
cliente pede um recibo, o sistema imprimirá o que ele depositou, o valor dos 
itens retornados e o valor total de retorno a ser pago para o cliente. 

O sistema é também usado por um operador. O operador quer saber 
quantos itens de cada tipo foram retornados durante o dia. Ao fim do dia, o 
operador pede uma impressão do número total de itens retornados naquele dia. 
O operador deve também ser capaz de alterar informação no sistema, tais quais 
os valores de retorno dos itens. 

Se algo errado acontece, por exemplo uma lata fica entalada ou o papel 
do recibo terminou, o operador deve ser chamado através de um alarme sonoro

Exercício de DFD 04
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A companhia VPC é uma grande empresa de vendas por catálogo:
- A VPC recebe encomendas dos seus clientes: na recepção da encomenda, os 
detalhes são verificados, principalmente se o código dos produtos consta na lista de 
artigo e se é acompanhada com o valor correto de pagamento;
- Se algum detalhe da encomenda estiver incorreto, esta é reenviada ao cliente, 
juntamente com o pagamento;
- Se a encomenda está correta, os detalhes são enviados ao estoque e o pagamento é 
enviado à tesouraria;
- No estoque é verificado se a mercadoria encomendada está disponível.
- Quando existe mercadoria no estoque os produtos são enviados para o cliente 
juntamente com um nota fiscal onde constam o nome do cliente, seu endereço (para 
entrega da mercadoria) e a lista de produtos adquiridos.
- Quando não há mercadoria em estoque, é armazenada a encomenda em um 
arquivo de encomendas pendentes.

Exercício de DFD 05


