
 

Vestibular UFSC/2016 
Relatório das Questões Discursivas 

(Prova 3 – Marfim) 
 

A figura abaixo será utilizada para responder às questões discursivas 1, 2 e 3 
 

 
Residência de Margarida – Sistema de reúso de água. 

 
 

Questão discursiva 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Com a crise hídrica, Margarida instala um sistema de reúso da água do banho, das pias dos 
banheiros e da máquina de lavar roupas, redirecionando essa água para uso em descargas no 
banheiro, como mostra a figura. A implantação desse sistema garantirá uma economia mensal de 
30% no consumo de água. 
O custo total (material e mão de obra) para a montagem desse sistema totaliza R$ 1.665,20. 
 

Em determinado município, o valor da fatura residencial de água é calculado conforme as faixas de 
consumo, de acordo com a tabela tarifária abaixo.   
 

Faixa de consumo (m3) Valor do m3 de água em reais 
1a Até 10 3,60 
2a 11 a 25 6,60 
3a 26 a 50 9,20 
4a 51 a 999999 11,00 

 
De acordo com os valores da tabela acima, ilustraremos o exemplo da família de Margarida, que mora 
nesse município. Sua residência, no mês de outubro de 2015, teve um consumo de 30 m3 de água. O valor 
de sua fatura foi calculado da seguinte forma: 
• pelos primeiros 10 m3 de água, Margarida pagou R$ 36,00, o que representa a tarifa mínima; 
• para os próximos 15 m3, que entram na segunda faixa da tabela de tarifas, foram pagos R$ 6,60/m3; 
• os últimos 5 m3, que fecham os 30 m3 totais, entram na terceira faixa de tarifas, a R$ 9,20/m3. 
Dessa forma, o total da fatura é de R$ 181,00, como demonstra o cálculo abaixo: 

( ) ( ) ( ) 00,18120,9560,61560,310 =⋅+⋅+⋅  
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Atenção: Nos itens que seguem, é obrigatória a apresentação correta dos cálculos para 
justificar as respostas. Respostas sem justificativa correta não serão pontuadas. 
a) Supondo que o sistema de reúso de água foi instalado e assumindo que as necessidades de 

consumo de água na casa de Margarida em novembro de 2015 são as mesmas de outubro de 
2015, determine o valor, em reais, da nova fatura de água. 

b) A economia de 30% no consumo de água implica uma economia financeira na fatura de água. 
Qual o percentual de economia no valor da fatura de água do mês de novembro em relação ao 
valor da fatura de água do mês de outubro? 

c) Considere x o consumo de água em m3 de uma residência qualquer. Se x pertence à segunda 
faixa de consumo, determine a expressão, em termos de x, que representa o valor, em reais, da 
fatura de água. 

d) Supondo que a economia financeira obtida no mês de novembro se mantenha sempre constante 
nos meses seguintes e que o valor do investimento no sistema de economia hídrica não será 
capitalizado, ou seja, não será aplicado a juros, em quantos meses essa economia se iguala ao 
custo total de instalação desse sistema? 

e) Para armazenar a água de reúso na casa de Margarida, foi construído um reservatório cilíndrico 
cuja medida interna da altura é 40

9𝜋
 m. Se este reservatório tem a capacidade de 10.000 litros, qual 

a medida interna, em metros, do raio desse reservatório?  
 

Formulário:           𝐴𝑐í𝑟𝑐𝑟𝑟𝑟 = 𝜋 ∙ 𝑟2                     𝑉 = 𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏  ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑎 
 
ANÁLISE 
 

A questão discursiva 1 da prova 3 do Vestibular UFSC/2016 procurou relacionar a disciplina 

de Matemática com o tema proposto: reúso da água. A questão propõe a resolução de problemas 

relacionados ao reúso da água em uma residência de determinado município. O objetivo da questão 

em relação à disciplina de Matemática era verificar a capacidade dos candidatos em aplicar os seus 

conhecimentos matemáticos acerca dos seguintes conteúdos: números e operações, porcentagem, 

representação de uma situação por meio de uma expressão algébrica, cálculo do raio do cilindro 

dados seu volume e altura.   

Conforme definido nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, “no trabalho com 

números e operações deve-se proporcionar aos alunos uma diversidade de situações, de forma a 

capacitá-los a resolver problemas do quotidiano, tais como: operar com números inteiros e decimais 

finitos; operar com frações, em especial com porcentagens; fazer cálculo mental e saber estimar 

ordem de grandezas de números; resolver problemas de proporcionalidade direta e inversa; 

interpretar gráficos, tabelas e dados numéricos veiculados nas diferentes mídias; ler faturas de 

contas de consumo de água, luz e telefone”, entre outras habilidades. No caso do estudo da 

geometria, é de fundamental importância para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas práticos do cotidiano, como orientar-se no plano ou no espaço, 

estimar e comparar distâncias e saber usar diferentes unidades de medida. Portanto, a questão 

discursiva proposta está em consonância com vários itens listados nas Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio.  

Com base na análise qualitativa das respostas dos candidatos, pode-se inferir que há uma 

diminuição significativa de respostas em branco no Vestibular 2016 em relação aos de anos 

anteriores. Provavelmente isso se deva ao fato de os conteúdos abordados terem conotação familiar 



 

aos estudantes, pois vários dos conteúdos abordados na questão são trabalhados desde o Ensino 

Fundamental.  

Outro ponto a ser destacado é a falta de atenção dos candidatos ao comando das questões, 

fato que já foi destacado em anos anteriores. Por exemplo, no enunciado da questão é apresentado 

o seguinte comando: “Atenção: Nos itens que seguem, é obrigatória a apresentação correta dos 

cálculos para justificar as respostas. Respostas sem justificativa correta não serão pontuadas”. A não 

observância desse comando fez com que vários candidatos deixassem de pontuar integralmente na 

questão. Conforme destacado na orientação de relatórios de anos anteriores e no próprio edital do 

Vestibular, é preciso que os candidatos respondam ao que se pede de modo organizado e completo, 

com desenvolvimento lógico das ideias, mostrando claramente todo o trabalho importante no que diz 

respeito à solução da questão, de forma clara, coerente, coesa, com domínio da norma culta da 

língua e letra legível.  

A partir da correção da questão discursiva, é possível inferir algumas das principais 

dificuldades dos candidatos, como: 

 

• realizar com atenção os vários procedimentos de cálculo e a aplicação das propriedades das 

operações aritméticas; 

• traduzir problemas na linguagem matemática; 

• interpretar expressões algébricas, igualdades e desigualdades; 

• interpretar os enunciados das questões; 

• resolver equações e inequações; 

• efetuar corretamente o cálculo de porcentagens; 

• utilizar unidades adequadas de medida; 

• comunicar as ideias matemáticas de forma clara, organizada e completa. 

Com base na análise quantitativa das respostas, pode-se inferir que houve uma confirmação 

entre o grau de dificuldade previsto e o obtido para a questão, ou seja, esta se mostrou com nível de 

dificuldade difícil, pois apenas 7,85% dos candidatos acertaram integralmente a questão, e 53,66% 

dos candidatos obtiveram nota igual a zero. Por outro lado, 46,33% pontuaram de alguma forma na 

questão. As pontuações e o respectivo percentual de candidatos que as obtiveram estão 

representados na seguinte tabela:  

Nota Percentual de candidatos que obteve a nota 

0,50 6,62% 

1,00 7,51% 

1,50 13,42% 

2,00 10,93% 

2,50 7,85% 

 

As análises qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos permitem, talvez, algumas 

sugestões para o estudo dos conteúdos destacados nessa questão. Por vezes é possível introduzir 



 

no ensino da matemática situações/problemas que estimulem os alunos a pensarem, a usarem a sua 

imaginação, sua criatividade, seus conhecimentos matemáticos anteriores e para os quais esse 

estudo se revelará útil; apresentar a conexão existente entre os vários assuntos da geometria e da 

álgebra e suas aplicações no cotidiano; levar os alunos a refletirem sobre o que estão aprendendo e 

evitar a ênfase no estabelecimento ou aplicação de fórmulas a serem memorizadas.  

 


