
 

Questão discursiva 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atenção: Nos itens que seguem, é obrigatória a apresentação dos cálculos para justificar as 
respostas.  
 
a) A vazão é a razão entre quais grandezas físicas?  
b) Determine a potência útil da bomba necessária para elevar a água até a caixa.  
c) Determine o valor, em reais, da energia consumida pela bomba durante os 150 minutos mensais 

em que opera.  
 
 
ANÁLISE 
 

Número de candidatos Percentual 
(%) 

Pontos (em relação à pontuação máxima, 2,5) 

14635 68,42 0,00 ≤ pontos obtidos <0,20 
0 0,00 0,20 ≤ pontos obtidos <0,40 

4381 20,48 0,40 ≤ pontos obtidos <0,60 
0 0,00 0,60 ≤ pontos obtidos <0,80 
0 0,00 0,80 ≤ pontos obtidos <1,00 

712 3,32 1,00 ≤ pontos obtidos <1,20 
0 0,00 1,20 ≤ pontos obtidos <1,40 

618 2,88 1,40 ≤ pontos obtidos <1,60 
0 0,00 1,60 ≤ pontos obtidos <1,80 
0 0,00 1,80 ≤ pontos obtidos <2,00 

345 1,61 2,00 ≤ pontos obtidos <2,20 
0 0,00 2,20 ≤ pontos obtidos <2,40 
0 0,00 2,40 ≤ pontos obtidos <2,50 

697 3,26 = 2,5 
 
 

A questão apresentou elevado grau de dificuldade para os candidatos, pois somente 3,26% 

alcançaram a pontuação total. Resultados como este mostram que os candidatos têm diversas 

dificuldades em solucionar problemas abertos, principalmente quando se exige que seja apresentado 

o raciocínio matemático e a fundamentação em leis e modelos científicos.  

O item a, considerado fácil, exigia unicamente que o candidato informasse que Vazão é a 

razão entre as grandezas Volume e Tempo. Muitos candidatos procuraram oferecer mais detalhes 

que o solicitado e acabaram argumentando em termos de definições de vazão para casos 

particulares ou descrevendo fenômenos em que a vazão ocorre. 

No sistema de reúso de água da residência de Margarida, a bomba elétrica (B) bombeia água 
com velocidade constante e com vazão de 0,001 𝑚

3

𝑠
, do reservatório (R) para uma caixa (C) no 

topo da casa. A altura h é de 10,0 m. Considere g igual a 10 𝑚
𝑠2

, a massa específica da água igual 

a 1000 𝑘𝑘
𝑚3 e que o valor do kWh seja R$ 0,50. Despreze as dissipações de energia no sistema de 

reúso e considere o rendimento da bomba igual a 100%. 
 



 

O item b, considerado médio, exigia que o candidato optasse em responder o problema em 

termos de uma solução mais geral a partir do conceito de vazão ou de forma mais localizada com a 

fixação de certa quantidade de massa ou volume. Muitos candidatos mostraram não dominar 

conceitos básicos como energia potencial ou não conseguiram extrair as varáveis do problema 

adequadamente.  

O item c também foi considerado médio, pois exigia um cálculo muito utilizado no Ensino 

Médio: o custo da energia consumida por um aparelho elétrico em determinado intervalo de tempo. 

Para facilitar a resolução, o problema já oferecia o tempo de funcionamento da bomba, restando ao 

candidato realizar os passos de determinar a energia em kWh e em seguida calcular o valor do custo 

em reais.  

De maneira geral, os candidatos tiveram dificuldades em apresentar de forma clara e objetiva 

o raciocínio utilizado, muitas vezes apresentando somente o resultado final. Outros apresentaram 

uma linha de pensamento sem lógica ou fundamento, mas que chegava ao resultado esperado, o 

que infelizmente não foi considerado. Isto mostra a dificuldade em expressar no papel o raciocínio 

usado. A questão discursiva é uma questão aberta e, no caso de Física, em que se pede para 

explicitar o raciocínio físico e matemático ou que se pede para apresentar os cálculos necessários ou 

apresentar um esquema, o candidato tem que perceber que se pretende avaliar de que forma ele usa 

a matemática como linguagem (formalismo algébrico) ou um esquema para resolver um problema.  

 


