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ANÁLISE DA QUESTÃO DISCURSIVA 2 

 

Em um trecho do livro O guarda-roupa alemão, lê-se: 
 

“Ethel: o rosto ali no espelho.  A forma octogonal da transparência furando 
escombros.  O tom escuro do jacarandá: o passaporte. 

Começava a delinear-se a figura da bisavó.  Ela gostava de olhar-se  dentro do 
octógono de cristal.  Uma moldura transparente.  Tinha um aspecto místico.  Os olhos.  
Os lábios.  O cabelo.  Aquele dourado na face.  Os dois semicírculos negros, como 
sinais além do mar misterioso e inquieto”. 
 

LAUS, Lausimar. O guarda-roupa alemão. 6. ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010. p. 5-6. 
 

 
a) Defina um octógono regular. 

b) Determine, apresentando os cálculos, a medida do ângulo central do octógono 
regular. 

c) Determine, apresentando os cálculos, a soma das medidas dos ângulos internos do 
octógono regular. 

d) A figura abaixo mostra a bisavó Ethel olhando no espelho plano a imagem da 
Comadre Herna, em pé atrás dela.  Determine, apresentando os cálculos, a que 
distância horizontal (em metros) dos olhos da bisavó Ethel fica a imagem da 
Comadre Herna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A questão discursiva 2 da prova 3, do Vestibular 2011, explora alguns conteúdos de 

matemática a partir de um trecho do livro O guarda-roupa alemão, de Lausimar Laus. 

A questão tinha como objetivo verificar a capacidade dos candidatos de: definir um 

octógono regular; calcular a medida do seu ângulo central e a medida da soma dos 

seus ângulos internos; aplicar conhecimentos de simetria para obter o simétrico de 

uma figura em relação a um eixo (espelho). Para responder ao item d, que se refere à 

simetria, o candidato poderia utilizar-se de seu conhecimento prático, adquirido a partir 
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de situações do cotidiano, como observar-se no espelho, como de seus 

conhecimentos de simetria, adquiridos ao longo da Educação Básica nas disciplinas 

de Matemática e Física. A respeito das respostas dos candidatos a esta questão, 

pode-se destacar: o aumento de respostas em branco, talvez em função do fato de 

que segundo o edital estarão aprovados e concorrerão à classificação os candidatos 

que obtiverem pontuação superior a 0,00 (zero vírgula zero) pontos no conjunto das 4 

(quatro) questões discursivas; a falta de clareza por parte de alguns candidatos do que 

seja uma questão discursiva de Matemática e/ou de como se deve respondê-la; a falta 

de atenção ao comando,  “apresente os cálculos”. Outros pontos observados a partir 

da correção realizada e que estão diretamente relacionados aos tópicos abordados 

são: o desconhecimento dos candidatos da condição necessária e suficiente para que 

um polígono convexo seja regular, isto é, que ele seja equilátero e equiângulo; a 

confusão feita pelos candidatos entre elementos da geometria plana e espacial (lado 

com aresta e face; vértice com ângulo; polígono com prisma); a confusão entre ângulo 

central, ângulo interno e ângulo externo. Assim como ocorreram respostas absurdas 

para cada um dos itens, também ocorreram respostas criativas e corretas para 

determinar a soma das medidas dos ângulos internos do octógono, tais como: dividir o 

octógono em um retângulo e dois trapézios ou dividi-lo em um quadrado e quatro 

triângulos. No que diz respeito à análise quantitativa, as expectativas da Banca de que 

a questão era fácil não se confirmaram, já que aproximadamente 65,7% dos 

candidatos obtiveram nota inferior a 1,20, isto é, atingiram menos de 50% dos 

objetivos propostos pela disciplina. É preciso destacar que 34,89% destes 65,7% 

obtiveram nota entre 0,00 e 0,20 na questão, talvez em função do fato de que segundo 

o edital basta o candidato obter pontuação superior a zero  pontos no conjunto das 4 

(quatro) questões discursivas. A Banca previu que o item “a” seria o mais fácil da 

questão, entretanto foi o item “d” que se mostrou mais fácil para os candidatos. 

Apenas 5,02% dos candidatos obtiveram nota integral na questão, um índice muito 

aquém do esperado pela Banca. As faixas que se destacaram no quadro de notas 

foram: 20,000,0 <≤ nota  - 34,89%; 20,100,1 <≤ nota  - 22,51%; 60,140,1 <≤ nota  - 

13,79%; 20,200,2 <≤ nota  - 9,91%; 60,040,0 <≤ nota  - 6,11%; 2,50 – 5,02%.  

 


