
MATEMÁTICA  

 

 A Banca de Matemática teve como objetivo elaborar uma prova de nível médio, 
que abrangesse a maior parte dos principais tópicos do conteúdo programático 
proposto. As questões, sempre que possível, buscaram fazer conexões entre os 
diversos conteúdos de Matemática entre si e com os de outras disciplinas, bem como 
com a realidade e a vivência dos candidatos.  

 

Questão 21  
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. O valor de x na equação 440x...753 =++++ , sabendo que as parcelas do 

primeiro membro formam uma progressão aritmética, é 41. 
 

02. Segundo o Larousse Cultural, Hórus é o deus-falcão do Egito Antigo, com muitas 
atribuições e locais de culto. Na ideologia antiga, Hórus foi confundido com o céu 
ou assimilado ao Sol (disco solar ladeado por duas grandes asas). No papiro de 
Rhind ficou registrado que a sequência das frações dos olhos do deus Hórus era                 
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.  O  valor numérico da soma dos termos desta 

sequência é 1.  
 

04. O primeiro termo da progressão geométrica em que 15a3 =  e 
9

5
a6 =   é  135. 

08. As  sequências (4, 7, 10, ...)  e  (5, 10, 15, ...) são  duas  progressões  
aritméticas  com  50  termos cada uma.  A quantidade de termos que pertencem a 
ambas as sequências é 15. 

 

 

Análise questão 21: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

4 
05 (01+04) 
1.738 (20,09%) 
Fácil 

Médio 

 

 A questão aborda os tópicos de sequências numéricas e de progressões 
aritméticas e geométricas. Embora o grau de dificuldade obtido tenha sido médio, as 
expectativas da Banca se confirmaram, pois esta foi a questão mais fácil de toda a 
prova, obtendo o maior índice de acertos entre as respostas corretas (20,09%). Além 
de ser um tema muito explorado em concursos, a maioria dos alunos do ensino médio 
tem facilidade neste assunto, o que se confirmou nos índices de 59,48% e 51,94%, 
obtidos pelas proposições 01 e 04, respectivamente. Acrescenta-se a isso o fato de 
que essas duas proposições eram de aplicação direta das fórmulas referentes ao 
conteúdo.  Outras respostas também predominaram no quadro de frequência, que são 
em ordem decrescente de preferência: 01 – 15,10%; 04 – 10,84%; 03 – 7,12%; 02 – 
6,68%; 07 – 6,31%; 06 – 6,02%. Como se pode verificar através dos índices das 
respostas 01 e 04, na dúvida, os candidatos optam pelo acerto parcial. O fato de  
35,54% dos candidatos considerarem a proposição 02 como correta fez com que as 



respostas 02, 03, 06 e 07 obtivessem os índices acima citados. Provavelmente, a 
maioria dos candidatos que assinalou tal proposição como correta interpretou a 
sequência como infinita e, neste caso, estaria correto. Mas, como se trata de uma 
sequência finita de seis termos, o item é falso.  

 
Questão 22  
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Dois automóveis, A e B, deslocam-se no mesmo sentido com movimento uniforme 

em uma mesma estrada, que é reta.  No instante  t = 0, A  se encontra no 

quilômetro zero e B no quilômetro 60.  Se, no intervalo de t = 0  a t = 1 h,  A 

percorreu  60 km  e B percorreu  30 km, então  A  alcança  B no instante  t = 2 h  

ao passarem pelo marco de  90 km.  

02. A reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB com A=(0,3) e 

B=(5,0) tem coeficiente angular 
5

3
. 

04. A reta t de equação 063y4x =−+  é tangente à circunferência C de equação 

4y4x 22 =+− )(  e perpendicular à reta  s  de equação 023y4x =+− . 

08. As  circunferências  C  de  equação  02210y2xyx 22 =+−−+   e  C’  de  

equação 0104y8xyx 22 =+−−+  são secantes. 

 

Análise questão 22: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

4 
10 (02+08) 
1.297 (14,98%) 
Médio 

Difícil 

 

 Nesta questão os candidatos deveriam conectar e integrar os vários conceitos 
matemáticos estudados em geometria analítica entre si e relacioná-los a tópicos 
trabalhados em Física. As proposições corretas tiveram, separadamente, um bom 
número de preferências (02 – 55,98%; 08 – 48,95%), fazendo com que as respostas 
02 e 04 obtivessem 17,60% e 10,50% da preferência dos candidatos, 
respectivamente. Como se pode observar, na dúvida os candidatos optam pelo acerto 
parcial. A proposição incorreta 04 obteve 38,32% da preferência dos candidatos e foi 
responsável pelos índices de 8,39%; 7,87%; 7,59% e 5,14% para as respostas 04, 06 
(02+04), 12 (04+08) e 14 (02+04+08), respectivamente. É possível que os candidatos 
que consideraram esta proposição como correta tenham verificado apenas a primeira 
parte da proposição, isto é, que a reta t é tangente à circunferência C e, 
consequentemente, não verificaram o fato de que as retas t e s não são 
perpendiculares, conforme afirma a segunda parte da proposição. Para analisar a 
proposição 01, o candidato poderia utilizar-se tanto de seus conhecimentos de 
Matemática como de Física. Neste sentido, o candidato poderia verificar facilmente 
que, como o movimento é MRU, as velocidades são constantes. Assim, o automóvel 



A, que parte do quilômetro zero com velocidade de 60 km/h, não vai passar pelo 
quilômetro 90 no instante t = 2h, portanto a proposição é falsa. 26,40% dos candidatos 
tiveram dificuldades em aplicar seus conhecimentos físicos e/ou matemáticos para 
analisar esta proposição, o que fez com que a resposta 01 obteve-se 6,10% da 
preferência dos candidatos e, consequentemente, fosse responsável por outros 
percentuais menos expressivos nas respostas que ela compõe, como 03, 05, 07, 09, 
11 e 13.  

 

Questão 23 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01. As soluções do sistema homogêneo 
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04. O valor de  x  para que os pontos  A(3, –5), B(x,9) e C(0,2) sejam colineares é 3. 
 

08. Se , ,A B C  são matrizes inversíveis, então  ( ) ( )[ ] .CBACAB ..
111 =
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Análise questão 23: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
18 (02+16) 
717 (8,29%) 
Fácil 

Difícil 

 

 A questão compreende cinco proposições, envolvendo conhecimentos de três 
tópicos estudados em sequência no ensino médio: matrizes, determinantes e sistemas 
lineares. Nesta questão, o grau de dificuldade obtido surpreendeu a banca, pois, em 
geral, os alunos apresentam muita facilidade no estudo destes tópicos no Ensino 
Médio. Como se pode observar, o percentual de candidatos que obtiveram acerto total 
foi muito baixo, com um correlato espalhamento, distribuído entre várias respostas. As 
respostas, por ordem decrescente de preferência,apresentam-se como segue: 02 – 
16,74%; 18 – (02+16) 8,29%; 16 – 5,79%; 04 – 5,77%; 10 (02+08) – 5,64%; 08 – 
5,17%. Novamente, na dúvida, os candidatos optaram pelo acerto parcial. A grande 
causa de erro e do espalhamento nesta questão foi a consideração das proposições 
04 e 08 como corretas, que obtiveram 31,10% e 33,41% da preferência dos 
candidatos, respectivamente. O motivo que levou esses candidatos a assinalarem 
essas proposições como corretas não aparece de forma clara. Para verificar que a 



proposição 04 era incorreta, bastava o candidato substituir x por 3 e plotar (?ver com a 
banca) os pontos no plano cartesiano para ver que os mesmos não são colineares.   
Por outro lado, pode-se depreender dos percentuais obtidos que em torno de 66 % 
dos candidatos aplicaram de forma correta a condição de alinhamento de três pontos e 
as propriedades das operações com matrizes, temas muito explorados no Ensino 
Médio e nos vestibulares. A análise dos percentuais obtidos pelas proposições 
corretas 02 e 16 sugere que em torno de 54% dos candidatos aplicaram corretamente 
a definição e/ou as propriedades de determinantes, enquanto que aproximadamente 
61% dos candidatos tiveram dificuldades de operar e de determinar as matrizes 
transposta e inversa de uma matriz dada.  

 

Questão  24 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01. Se 3
n
 = 5, então log5 225 = 

n

2n2+
. 

02. Os valores reais de x que satisfazem a equação 4
x
 + 4 = 5 . 2

x   pertencem ao 
intervalo (2, 4]. 

04. Suponha que “Chevalier de Mére”, um jogador francês do Século XVII, que 
ganhava a vida apostando seu dinheiro em jogos de dados, decidiu apostar que 
vai sair um “3” no lançamento de um dado perfeito de seis faces numeradas de 1 
a 6. Com relação a esse experimento, há dois resultados possíveis:  ou sai “3” e 
Chevalier ganha, ou não sai “3” e ele perde. Cada um destes resultados – “sai um 
3” ou “não sai um 3” – tem a mesma probabilidade de ocorrer. 

08. Para que a função P(x) = x2 + px  seja divisível por 4x – 1, é necessário que  p 

seja igual a 
4

1
. 

16. Se a, b e c são raízes reais da equação x3 – 20x2 + 125x – 250 = 0, então o 
valor de  

log 






 ++
c

1

b

1

a

1
 é nulo. 

32. Se “A” é o número de arranjos de 6 elementos tomados 2 a 2; “B” é o número de 
permutações de 5 elementos  e  “C”  é  o  número  de  combinações de 5 
elementos tomados  3  a  3, então A + B – C = 140. 

 

 

Análise questão 24: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
33 (01+32) 
556 (6,41%) 
Fácil 

Difícil 

 

 A questão compreende seis proposições que abordam vários tópicos do 
programa como: logaritmo, equação exponencial, polinômios e equações algébricas, 
além de análise combinatória. Alguns pontos merecem ser destacados. Primeiro, o 
fato de que as proposições corretas tiveram, separadamente, um razoável número de 
preferências (01 – 33,01%; 32 – 48,53%), fazendo com que as respostas 01 e 32 



obtivessem 6,03% e 13,02% da preferência dos candidatos, respectivamente. 
Conforme já destacamentos ao longo deste relatório, os percentuais destas respostas 
revelam a preocupação dos candidatos em não assinalar proposições incorretas. 
Segundo, a proposição correta 01, obteve o menor índice de preferência dos 
candidatos entre todas as proposições corretas, confirmando o fato apontado e 
comentado na análise dos relatórios de anos anteriores, ou seja, que os candidatos 
têm dificuldades com o tema logaritmos tanto no Ensino Médio como nos vestibulares. 
Terceiro, ficou aquém das expectativas da banca o percentual obtido pela proposição 
correta 32, pois para resolvê-la e verificar sua veracidade bastava o candidato aplicar 
as fórmulas de arranjos, permutações e combinações simples. Quarto, o fato de que 
mais de 80% dos candidatos demonstraram ter capacidade de aplicar o seu raciocínio 
probabilístico a uma situação-problema. Talvez esse resultado se deva a vários 
fatores, entre eles: as recomendações dos PCNs de que é de fundamental importância 
a abordagem dos conteúdos de contagem, estatística e probabilidade no Ensino 
Médio; a intensificação da inclusão de questões sobre o tema em concursos públicos 
e, mais recentemente, nos vestibulares da UFSC e de outras instituições; o trabalho 
desenvolvido pelas escolas e pelos cursos pré-vestibulares a respeito deste tópico 
com o objetivo de que os candidatos estejam bem preparados para responder 
corretamente questões sobre o mesmo. Quinto, o fato de que 35,09% dos candidatos 
consideraram a proposição 08 como verdadeira fazendo com que a resposta 08 
obtivesse 6,48% da preferência dos mesmos. Provavelmente, os candidatos que 

assinalaram esta proposição como correta fizeram simplesmente 
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1
014 =⇒=− xx  

ou aplicaram corretamente o teorema do resto de que 
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P mas erraram no sinal de p. 

 

 

Questão 25 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Supondo que uma partícula tem o deslocamento dado pela equação s(t) = 

5cos 






 +
2

π
πt  em que t está em segundos e s em metros, então essa função tem 

período de 2 segundos e seu conjunto imagem é  Im(s) = [–1, 1].  
02. A altura da pirâmide cuja secção transversal paralela à base está a 4 cm dessa 

(base) e tem uma área igual a 
4

1
 da área da base é 8 cm. 

04. Um quadrado de lado
2

5
 está inscrito numa circunferência de comprimento 5π . 

08. Se a sombra de uma árvore, num terreno plano, em uma determinada hora do dia, 

mede10 m e, nesse mesmo instante, próxima à árvore, a sombra de um homem 

de altura 1,70 m  mede 2 m, então a altura da árvore é de aproximadamente 

9,70 m. 

16. O sangue humano pode ser classificado quanto ao sistema ABO e quanto ao fator 
Rh. Sobre uma determinada população “P”, os tipos sanguíneos se repartem de 
acordo com as seguintes tabelas: 

 



Tabela 1 
 

A B AB O 

40% 10% 5% 45% 
 

Tabela 2 
 

Grupo A B AB O 

RH+ 82% 81% 83% 80% 

RH−−−− 18% 19% 17% 20% 
 

Um indivíduo classificado como  O Rh  negativo é chamado doador universal. 
Podemos dizer que a probabilidade de que um indivíduo, tomado ao acaso na 
população “P”, seja doador universal é de 9%. 

 
32. Um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde 

mora, cuja área é de 102400 m2. Então, a distância que ele pedala por dia é de  
19200 m. 

 

Análise questão 25: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
22 (02+04+16) 
699 (8,06%) 
Médio 

Difícil 

 

  A questão envolve a aplicação de conhecimentos básicos e fundamentais de 
alguns dos principais tópicos do Ensino Fundamental e Médio, como, por exemplo, 
trigonometria, probabilidade, geometria plana e espacial. Nesta questão, talvez mais 
do que em outras, fica evidenciado o fato de os candidatos não arriscarem e tirarem 
proveito do acerto parcial, como se pode observar a partir do quadro de frequência de 
respostas. As respostas 02, 04 e 16 obtiveram os índices de 3,83%; 4,84% e 14,55%, 
respectivamente.  Além destas respostas, outras predominaram no quadro de 
frequência, que são: 06 (02+04) – 3,63%; 18 (02+16) – 7,13% e 20 (04+16) – 9,41%.  
Assim, várias destas respostas superaram inclusive o índice da resposta correta da 
questão. Cabe destacar também o fato de que mais de 50% dos candidatos tiveram 
dificuldades em responder corretamente às proposições 02 e 04, que tratam de 
aplicações elementares de geometria espacial e plana, respectivamente. Por outro 
lado, a proposição correta 16 obteve 61,49% da preferência dos candidatos, 
constituindo-se na proposição com maior índice entre todas as corretas, e foi 
responsável pelo índice de 14,55% da resposta16. Conforme assinalado na análise da 
questão 24, é provável que esse fato se deva às recomendações dos PCNs,  à 
constante inclusão de questões sobre o tema nos vários concursos, bem como à 
exploração deste tópico pelas escolas e cursos preparatórios para concursos.   

 

Questão 26 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Os vários órgãos de defesa do consumidor, assim como o Inmetro, têm 

denunciado irregularidades como, por exemplo, o peso real do produto ser inferior 
ao indicado na embalagem. Se a diferença entre o peso real e o peso anunciado 



na embalagem de uma determinada marca de feijão é de 13,60 g  por cada 
quilograma e o preço do  kg  ao consumidor é de R$ 3,25, então o ganho 
indevido por tonelada é de R$ 442,00. 

 
02. O valor numérico de  x  na figura abaixo é cm2,52x = . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. As políticas de inclusão para deficientes, especificamente para os cadeirantes, 

destacam a necessidade de rampas para o acesso do usuário de cadeira de 
rodas, e que as mesmas, segundo as normas técnicas, devem ter uma inclinação 
de, no máximo, 8,33%, ou seja, para cada metro horizontal subir 8,33 cm  na 
vertical. A  rampa da figura abaixo cumpre a norma especificada acima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. Pode-se definir Divisão Áurea como sendo a divisão de um segmento de reta em 

duas partes, de tal maneira que a razão entre a parte maior e a parte menor seja 
aproximadamente igual  
a 1,6. Um retângulo se diz dourado quando possui seus lados na razão áurea, 
isto é, seus lados medem , e 1,6 ,. Assim, se o lado menor de um retângulo 
dourado for 3 unidades de comprimento, então a área desse retângulo será igual 
a 14,4 unidades de área. 

 

16. A soma dos coeficientes do binômio ( )5ba 32 − é 1. 
 

Análise questão 26: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
08 (08) 
1.526 (17,62%) 
Médio 

Médio 
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 A questão envolve a aplicação de conhecimentos básicos e fundamentais de 
alguns dos principais tópicos do Ensino Fundamental e Médio, como regra de três, 
geometria plana (teorema da bissetriz interna e área de figuras planas) e Binômio de 
Newton. As expectativas da Banca sobre o grau de dificuldade médio para esta se 
confirmaram, ela obteve o segundo maior percentual de acerto da prova. Além da 
resposta correta 08, outras respostas predominaram no quadro de frequência, que são 
em ordem decrescente de preferência: 10 (02+08) – 10,81%; 02 – 7,08%; 09 (01+08) 
– 6,32%; 11 (01+02+08) – 4,69% e 01 – 4,55%. É surpreendente o fato de que a 
proposição 01 foi considerada correta por aproximadamente 34% dos candidatos, pois 
a mesma envolve operações matemáticas e transformações de unidades elementares. 
Bastava o candidato verificar que, se para cada quilo o prejuízo ao consumidor for de 
13,6 g, então em uma tonelada (1000 kg), o prejuízo em termos de quantidade de 
feijão será de 13,6 kg. Como cada quilo custa R$ 3,25, então o ganho indevido por 
tonelada é de 3,25.13,6 = 44,2 reais. A proposição 02 também teve um significativo 
número de candidatos que a consideraram como correta. Neste caso, cabe destacar 
que o resultado correto seria 2,52333...cm. Assim, como não foi especificado que o 
resultado seria de “aproximadamente 2,52cm”, a proposição 02 não poderia ser 
considerada correta no sentido estrito. Outros dois pontos merecem ser destacados 
sobre os índices obtidos por algumas proposições desta questão. Primeiro, o fato de 
que em torno de 27% dos candidatos consideram a proposição 04 como correta. A 
mesma se refere às especificações técnicas de rampas para o acesso de cadeirantes 
e ainda explica de forma clara o que significa a inclinação de 8,33%, isto é, que “para 
cada metro horizontal subir 8,33 cm na vertical”. Trata-se de um tema atual - as 
políticas de inclusão para deficientes - que tem estado em evidência nos meios de 
comunicação e provocado mudanças estruturais em ruas, calçadas, estacionamentos, 
escolas, etc. Portanto, é um tema que não só faz parte do cotidiano dos candidatos 
como também pode ser relacionado a outros temas também do dia-a-dia, como o 
cálculo da inclinação de telhados. Para verificar se a proposição é falsa basta observar 
que a rampa da figura levanta 80 cm em 8 m, ou seja, 10 cm para cada metro, índice 
além do especificado no enunciado. Outra forma de resolver é aplicar uma regra de 
três simples: se em 1 m sobe 8,33 cm então em 8 m deve subir 66,64 cm e não 80 cm 
como na figura. Segundo, o fato de que aproximadamente 42% dos candidatos 
tiveram dificuldades em calcular a medida do lado de um retângulo em função da 
medida do outro e consequentemente determinar a área do mesmo. Trata-se de uma 
proposição com grau de dificuldade fácil, envolvendo um tópico elementar, bastante 
explorado na Educação Básica e no cotidiano dos candidatos, como calcular a área de 
um objeto de forma retangular, uma folha de papel, um pedaço de tecido, um 
retângulo, etc. 

 

Questão  27 
 

O volume de um cone reto é 3cm1024π . Se a altura, o raio da base e a geratriz desse 
cone formam, nessa ordem, uma progressão aritmética, então calcule a medida da 
geratriz, em centímetros,  e assinale  o valor obtido no cartão-resposta. 
 

 

Análise questão 27: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

0 (Aberta) 
20 
642 (7,57%) 
Difícil 

Difícil 



 A questão envolve alguns dos principais objetivos do estudo de progressões 
aritméticas e de geometria espacial no Ensino Médio como: utilizar os conceitos de 
P.A. na resolução de problemas e aplicar as propriedades e relações da geometria 
entre os elementos de um cone, dado o seu volume.  O que chama atenção na análise 
dos resultados obtidos nesta questão é o fato de que mais de 92% dos candidatos 
tiveram dificuldades de trabalhar com esses conceitos básicos de P.A. e geometria 
espacial. Além da resposta correta 20 com 7,57%, outras seis respostas 
predominaram no quadro de frequência, que são: 12 – 6,25%; 64 – 5,92%; 32 – 
5,58%; 24 – 4,70%; 16 – 4,23% e 08 – 3,93%. Em uma questão aberta, a 
probabilidade de acerto casual é reduzida, assim como a possibilidade de se fazer 
uma inferência a respeito das respostas e dos possíveis raciocínios desenvolvidos 
pelos candidatos. É provável que os candidatos que responderam 12 e 16, tenham 

feito corretamente ( ) ( ) rxxrxrxRhg 4222222 =⇒+−=+⇒+= . Assim a P.A. é 

dada por )5,4,3(),,( rrrgRh ⇒ . Fizeram as devidas substituições na fórmula do 
volume do cone e obtiveram 

( ) ( )
41024161024

3

3.4
1024 3

2

=⇒=⇒=⇒= rr
rr

V π
π

π . Portanto, a P.A. é 

(12,16,20), mas ao responderem não deram a devida atenção na relação entre os 
termos da P.A. e os elementos do cone.  No caso das respostas 08, 24, 32 e 64, é 
possível que os candidatos tenham calculado o valor de r de forma equivocada e, 
consequentemente, os valores dos elementos do cone. Talvez fizessem 

)40,32,24.(.864102416 23 APrrr ⇒=⇒=⇒= . Como se pode observar, essas são 
algumas hipóteses a respeito das respostas e dos possíveis raciocínios desenvolvidos 
pelos candidatos, mas os motivos que levaram a tais respostas não aparecem de 
forma clara. Um fato que merece destaque é que, dentre as sete respostas (08, 12, 16, 
20, 24, 32 e 64) com maiores percentuais para a medida da geratriz, apenas o valor 20 
poderia estar correto, pois ele é o único múltiplo de 5. O candidato poderia facilmente 
chegar a esse resultado a partir do fato de que a altura, o raio e a geratriz de um cone 
reto formam um triângulo retângulo. Neste caso, como essas medidas estão em PA, 
será verdade que o maior cateto é 4r, o menor é 3r e a hipotenusa, 5r. Assim, as três 
medidas (altura, raio e geratriz) serão proporcionais aos números 3, 4 e 5, 
respectivamente. Logo, o único múltiplo de 5 que satisfaz a todas as condições postas 
pelo problema é 20. 

 
Questão 28 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
No capítulo X, denominado Contas, do Romance Vidas Secas, do escritor brasileiro 
Graciliano Ramos, considerado por muitos como a maior obra deste autor, temos:  
 
01. “Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. 

Mas como não tinha roça e apenas limitava a semear na vazante uns punhados 
de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar 
um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito.”  Suponha que Fabiano tenha 
vendido a sua parte dos bezerros com 4% de prejuízo e a sua parte dos cabritos 
com 3% de prejuízo. Se o prejuízo total de Fabiano foi de Rs 400$000 
(quatrocentos mil réis), então o valor total da criação de bezerros e cabritos era de 
Rs 40:000$000  (quarenta contos de réis, ou seja, quarenta milhões de réis).  

 
02. Fabiano recorda-se do dia em que fora vender um porco na cidade e o fiscal da 

prefeitura exigira o pagamento do imposto sobre a venda. Fabiano desconversou 



e disse que não iria mais vender o animal. Foi a outra rua negociar e, pego em 
flagrante, decidiu nunca mais criar porcos. Se o preço de venda do porco na 
época fosse de Rs 53$000 (cinquenta e três mil réis) e o imposto de 20% sobre o 
valor da venda, então Fabiano deveria pagar à prefeitura Rs 3$600 (três mil e 
seiscentos réis). 

 04. Assim como das outras vezes, Fabiano pediu à sinha Vitória para que ela fizesse 
as contas. Como de costume, os números do patrão diferiam dos de sinha Vitória. 
Fabiano reclamou e obteve do patrão a explicação habitual de que a diferença era 
proveniente dos juros.  Juros e prazos, palavras difíceis que os homens sabidos 
usavam quando queriam lograr os outros. Se Fabiano tomasse emprestado do 
patrão Rs 800$000 (oitocentos mil réis) à taxa de 5% ao mês, durante 6 meses, 
então os juros simples produzidos por este empréstimo seriam de Rs 20$000 
(vinte mil réis). 

08. Desde a década de 30, em que foi publicado o romance Vidas Secas, até os dias 
de hoje, a moeda nacional do Brasil mudou de nome várias vezes, principalmente 
nos períodos de altos índices de inflação.  Na maioria das novas denominações 
monetárias foram cortados três dígitos de zero, isto é, a nova moeda vale sempre 
1000 vezes a antiga.  Suponha que certo país troque de moeda cada vez que a 
inflação acumulada atinja a cifra de 700%. Se a inflação desse país for de 20% 
ao mês, então em um ano esse país terá uma nova moeda.  
(Considere:  log2 = 0,301  e  log 3 = 0,477) 

 

 

Análise questão 28: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

4 
09 (01+08) 
1.072 (12,46%) 
Médio 

Difícil 

 

 A questão compreende quatro proposições, que relacionam a Matemática com 
a Literatura Brasileira através do personagem Fabiano de Vidas Secas (de Graciliano 
Ramos) e com a História por meio da associação com as transições monetárias 
ocorridas no Brasil. A questão envolve conhecimentos básicos de alguns dos 
principais tópicos dos Ensinos Fundamental e Médio, como proporcionalidade, 
porcentagem, juros simples, progressão geométrica e logaritmo. Embora a questão 
tenha sido prevista pela banca como de nível médio, o percentual de candidatos que 
obtiveram acerto total ficou muito aquém do esperado, frente ao fato de que os 
conceitos envolvidos nas três primeiras proposições são, realmente, básicos do 
Ensino Fundamental e a quarta proposição, que trata de P.G. e logaritmos, podia ser 
analisada através de estimativa. Talvez tenha sido esta a estratégia que mais de 60% 
dos candidatos utilizaram para verificar a veracidade da proposição 08, o que fez com 
que a mesma obtivesse o segundo maior índice entre as proposições corretas. A 
consideração desta proposição como correta foi responsável também pelos 26,46% 
obtidos pela resposta 08. A banca esperava que a proposição 01 obtivesse um 
percentual bem superior aos 37,93% obtidos, já que a mesma envolve uma aplicação 
elementar de porcentagem e proporcionalidade. Ao contrário, o índice obtido por esta 
proposição foi o terceiro menor dentre as proposições corretas da prova.  Mais uma 
vez, como já foi apontado e comentado nos relatórios de anos anteriores, é 



surpreendente o fato de que aproximadamente 87% dos candidatos tenham tido 
dificuldades em trabalhar com esses conceitos básicos e em aplicá-los a outras 
disciplinas e/ou à realidade. Além da resposta correta 09 (01+08), outras respostas 
predominaram no quadro de frequência, que, em ordem decrescente de preferência, 
são: 08 – 26,46%; 01 – 11,87%; 04 – 8,14%; 12 (04+08) – 6,66%; 10 (02+08) – 6,03%; 
06 (02+04) – 4,93%; 05 (01+04) – 4,07% e 02 – 3,36%. O fato de os candidatos 
concentrarem suas respostas em 01 e 08 vem, novamente, reforçar a tese de que, na 
dúvida, eles optam pelo acerto parcial. As grandes responsáveis pelo erro e pelo 
espalhamento nesta questão foram as proposições 02 e 04, consideradas  como 
corretas, com 23,77% e 33,41% da preferência dos candidatos, respectivamente. 
Assim como assinalado acima, a consideração destas proposições como corretas 
surpreende, pois porcentagem e juros simples são temas básicos e estão, desde muito 
cedo e constantemente, presentes na vida dos candidatos, através de livros, revistas, 
jornais e dos diversos meios de comunicação. 

 

 

Questão  29 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. Suponha que a decomposição de uma substância siga a lei dada por 

0,2tk.2Q(t) −= , em  

que k é uma constante positiva e Q(t) é a quantidade da substância (em gramas) 
no  
instante  t (em minutos). O valor de t0 , em minutos, considerando os dados desse 
processo de decomposição mostrados no gráfico a seguir, é 15. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02. Zero é o menor número real cuja soma com o próprio quadrado é igual ao próprio 
cubo. 
 

04. Para  a  função  
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se

se
)( ,  a  área  da  região  limitada  pelos  

eixos coordenados  (x = 0   e   y = 0)  e  pelo gráfico de  f , é  8,5 unidades de 
área. 

 
08. Se a receita mensal de uma loja de bonés é representada por R(x) = –200(x – 

10)(x – 15)  reais, na qual  x  é o preço de venda de cada boné (10 ≤ x ≤ 15), 
então a receita máxima será de  R$ 2.500,00.  
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Análise questão 29: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

4 
05 (01+04) 
549 (6,36%) 
Difícil 

Difícil 

 

 A questão aborda um dos temas mais explorados no Ensino Médio e em 
vestibulares, o estudo de funções (função exponencial, equação polinomial, função 
definida por várias sentenças, gráficos de funções, área de figuras planas e valor 
máximo da função polinomial do segundo grau). Apesar de ser um tópico muito 
explorado, apenas 6,36% dos candidatos apontaram como corretas as proposições 01 
e 04, obtendo dessa forma o acerto total. Há, também, 6,28% para a resposta 01 e 
5,33% para a 04, o que caracteriza, mais uma vez, a opção dos candidatos pelo acerto 
parcial ao invés do risco de assinalar proposições sobre as quais eles não têm 
certeza. As duas proposições corretas obtiveram, respectivamente, 40,72% e 35,55% 
da preferência dos candidatos, o que leva a deduzir que os candidatos têm 
dificuldades de trabalhar com situações que envolvam leitura e interpretação de 
gráficos, função exponencial, função definida por várias sentenças e área de figuras 
planas definidas a partir do gráfico de funções. Em especial, cabe destacar que a 
proposição correta 04 obteve o segundo menor índice entre as proposições corretas. 
Talvez a grande dificuldade dos candidatos para a resolução desta proposição seja a 
passagem entre os diversos registros de representação semiótica, a passagem do 
registro algébrico para o registro gráfico. A proposição incorreta 02 obteve o maior 
índice entre as proposições incorretas, 66,26% da preferência dos candidatos, 
constituindo-se na grande responsável pelo erro e espalhamento nesta questão. Outro 
fato que também contribuiu para o erro e o espalhamento foi a consideração da 
proposição 08 como correta, obtendo o percentual de 34,60%. Ambas as proposições 
foram responsáveis pela elevada preferência pelas respostas 02 – 23,60%; 03 (01+02) 
– 9,84%; 06 (02+04) – 6,64%; 07 (01+02+04) – 5,86%; 08 – 4,29%; 10 (02+08) – 
10,75% e 11 (01+02+08) – 4,69%. É provável que os candidatos que assinalaram a 
proposição 02 como correta tenham resolvido a equação sem levar em conta a 
informação presente no enunciado de que o universo é o conjunto IR. Resolvendo a 

equação 32 xxx =+ obtém-se as três soluções 
2

51
,0,

2

51 +−
. Como IR∈

−
2

51
 e 

0
2

51
<

−
, então zero não é o menor número real que satisfaz a igualdade. No caso 

da proposição 08, o candidato poderia facilmente identificar as raízes da equação e 
determinar o valor da abscissa do vértice fazendo: 

5,12
2

1510
1510015010)15)(10(200)( =

+
=⇒==⇒=−=−⇒−−−= VxxouxxouxxxxR

. Substituindo Vx em )(xR obtém-se a receita máxima de R$ 1.250,00, portanto, a 

proposição é falsa. 

 
Questão  30 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. A equação 0xcos2xsen   =+  admite 4 soluções no intervalo [ ]π30, . 



02. Um antigo mapa escondido embaixo de uma rocha continha as seguintes 
instruções para se encontrar uma panela de moedas de ouro enterrada pelos 
tropeiros naquela região: a partir da rocha ande 4 km, em linha reta, no sentido 
leste-oeste. Depois disso, gire 60º para norte e caminhe, em linha reta, 3 km. A 
menor distância entre o local onde está enterrada a panela de moedas de ouro e a 
rocha onde estava escondido o mapa é de aproximadamente 6 km. 

04. O valor numérico de y  na expressão 
πsec11870ºsen

cos330º240ºtg
y

−
+

=  é  3 . 

08. Se 5xsec −=  e  






∈
2

3π
x ,π  então  tg x + cotg  x  é  igual  a  

2

3
. 

16. A figura a seguir mostra parte do gráfico de uma função periódica  f, de � em �, 
de período 2. 
 

               

               

               

               

               
               

               

 

Análise questão 30: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
06 (02+04) 
421 (4,89%) 
Médio 

Difícil 

 

 A questão compreende cinco proposições, envolvendo alguns dos principais 
objetivos do estudo da trigonometria nos Ensinos Fundamental e Médio, como: 
resolver equações trigonométricas; aplicar a lei dos cossenos; fazer redução ao 
primeiro quadrante e calcular o valor numérico de uma expressão trigonométrica; 
aplicar as relações trigonométricas fundamentais e interpretar o gráfico de uma função 
periódica. Confirmando as expectativas da Banca, esta foi a questão com o menor 
índice de acerto e, portanto, a mais difícil. Conforme já foi apontado e comentado nos 
relatórios de anos anteriores, os candidatos, assim como os alunos nas escolas, têm 
dificuldades no estudo da trigonometria. Além da resposta correta 06 (02+04), outras 
respostas predominaram no quadro de frequência, que são, em ordem decrescente de 
preferência: 16 – 12,11%; 02 – 9,16%; 04 – 7,83%; 18 (02+16) – 7,34% e 20 (04+16) – 
4,87%. Como se pode observar mais uma vez, na dúvida, os candidatos optaram pelo 
acerto parcial, o que fez com que as respostas 02 e 04 obtivessem índices superiores 
aos da resposta correta. A proposição 16 foi a segunda proposição errada da prova 
com o maior índice de preferência dos candidatos, 47,88%. Ela contribuiu também 
para que as respostas 16, 18 e 20 se destacassem no quadro de frequência de 
respostas da prova. É provável que os candidatos que assinalaram esta proposição 
como correta não tivessem claro o conceito de período de uma função e a sua 
interpretação gráfica. É possivel que eles tenham sido levados pelos dados plotados (? 
Ver com a banca) no gráfico em que a imagem varia de -2 a 2 e os valores do domínio 
foram assinalados de 2 em 2.  
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