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Introdução  

A prova de Matemática do Vestibular/2016 foi elaborada de forma a acompanhar as 
tendências e necessidades do ensino atual da matemática e a estimular um ensino mais 
dinâmico, integrado com as tecnologias disponíveis e voltado para as aplicações no mundo 
real, conforme definido nas diretrizes curriculares para o Ensino Médio. No entanto, buscou-se 
também contemplar conteúdos do Ensino Médio e Fundamental que são indispensáveis no 
Ensino Superior. Dessa forma, a prova está constituída por questões que exploram o caráter 
técnico da matemática e outras que destacam a aplicação da matemática seja na própria 
matemática ou em outras áreas do conhecimento. A prova buscou um equilíbrio no nível de 
dificuldade das questões e procurou cobrir a maior parte do programa proposto para o 
vestibular. O objetivo deste relatório é contribuir para uma reflexão sobre os pontos positivos, 
as deficiências e as reformulações necessárias para que se tenha um ensino de matemática 
mais efetivo, eficiente e eficaz. 

 

Gabarito: 09 (proposições: 01 e 08)  
Número de acertos: 217 (2,17%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil  

 

A questão aborda um dos temas mais explorados no Ensino Médio, o estudo de 
funções. Esse tópico se configura como um dos mais importantes conteúdos da matemática e é 
pré-requisito para várias disciplinas em diversas áreas do Ensino Superior, o que justifica sua 
importância no contexto da prova do vestibular. Assuntos como domínio, contradomínio, 
imagem, crescimento e decrescimento, injetividade e sobrejetividade, composição de funções e 
inversa de uma função foram abordados na questão. O grau de dificuldade previsto foi médio, 
contudo, devido ao baixo índice de acerto (apenas 2,17% dos inscritos acertaram integralmente 
essa questão), o grau de dificuldade obtido foi difícil. Em relação aos acertos parciais, o 
número de candidatos que obteve alguma pontuação na questão também foi pequeno, apenas 



10,86% dos inscritos. Como se pode observar, o baixo rendimento nessa questão está 
associado ao alto percentual de erro na proposição 16, que era falsa e foi assinalada por mais 
de 50% dos candidatos como correta. Cabe destacar que o erro atribuído nesse caso refere-se 
a uma simplificação equivocada do radical expresso na lei de formação da função; nesse 

contexto, os candidatos estariam assumindo poder escrever 281 a+  como 281 a+ para 
todo ℜ∈a , o que não é verdade.  

 

 

Gabarito: 28 (proposições: 04, 08 e 16) 
Número de acertos: 152 (1,51%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Nessa questão foram abordados os seguintes conteúdos: conjuntos, operações no 
conjunto dos números reais, inequações, módulo de um número real, função modular e área do 
triângulo. Apesar de o grau de dificuldade previsto ser médio, o grau de dificuldade obtido foi 
difícil, pois apenas 1,51% pontuou integralmente nessa questão. Contudo, 24,74% dos inscritos 
pontuaram de forma parcial na questão, e esse número é ainda mais expressivo quando 
observamos apenas os classificados, já que 32,93% dos candidatos classificados obtiveram 
pontuação parcial na questão. Em especial, cabe destacar ainda que as proposições que mais 
contribuíram para a não obtenção do acerto integral na questão foram a 01 e a 02. A 
proposição 01 indicava que o quociente entre um número racional e um número irracional 
resultava em um número irracional, no entanto isso não é sempre verdade, visto que podemos 

ter 0
2

0
= , ou seja, o quociente entre um número racional e um número irracional pode 

resultar em um número racional. Quase metade dos inscritos (48,49%) indicou essa proposição 
como verdadeira. A proposição 02, que abordava a relação de pertinência entre conjuntos, 
apresentou um percentual de 28,14% de inscritos que erraram.  

 

 



 

Gabarito: 52 (proposições: 04, 16 e 32) 
Número de acertos: 158 (1,57%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Trata-se de uma questão técnica de matemática que abordou conteúdos relacionados 
ao estudo de matrizes, sistemas lineares e determinantes. Apenas 2,95% dos inscritos 
acertaram integralmente a questão; entre os classificados, esse número sobe para 4,38%. 
Assim, apesar do grau de dificuldade previsto ser médio, o resultado apresentado pelos 
candidatos classificou a questão como difícil. Contudo, muitos candidatos se beneficiaram do 
acerto parcial (32,42%). Esse fato teve a contribuição do grande número de acertos (54,16%) 
associados à proposição 04, na qual os candidatos deveriam montar e resolver um sistema 
linear 3x3. Por outro lado, 67,16% assinalaram equivocadamente as proposições 01 ou 02 
como verdadeiras. Esse fato sugere falta de domínio em relação às propriedades das 
operações com matrizes e à classificação de um sistema linear.  

 

 

 

 



 

Gabarito: 01 (proposição: 01) 
Número de acertos: 729 (7,30%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Essa questão abordou assuntos de trigonometria tais como razões trigonométricas, 
funções trigonométricas circulares: definição, expressão, construção e interpretação de 
gráficos, periodicidade, paridade, valores das funções nos arcos básicos, relações 
fundamentais e identidades trigonométricas simples, fórmulas de adição, subtração e 
duplicação de arcos, equações envolvendo funções trigonométricas. Os candidatos 
apresentaram um baixo índice de acertos. Apenas 7,30% dos inscritos pontuaram 
integralmente na questão, o que é explicado pelo fato de existir somente uma proposição 
correta na questão. A redução a uma única resposta não permitiu acertos parciais. É válido 
destacar que 49,94% dos inscritos consideraram a proposição 02 correta, confundindo a 
paridade da função, que nesse caso não é par. Outro erro que também ocorreu em grande 
número, 36,89% dos inscritos, foi na proposição 04. O enunciado afirma que o menor valor da 
função )x(sen)x(g 32 += é -1, no entanto isso não é verdade, visto que -1 é o menor valor da 
função )x(sen)x(f =  e não da função g. Além disso, 32,60% dos inscritos também 
consideraram a proposição 16 como correta, demonstrando não ter conhecimento sobre a 
obtenção do domínio da função tangente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gabarito: 11 (proposições: 01, 02 e 08) 
Número de acertos: 466 (4,67%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil  
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Nessa questão foram apreciados conteúdos relacionados ao estudo de polinômios, 
sequências numéricas e logaritmos. As expectativas da banca de que a questão teria grau de 
dificuldade difícil se confirmaram, já que apenas 4,67% dos candidatos responderam 
corretamente à questão. Todavia, 63,32% dos candidatos se beneficiaram dos acertos parciais 
e pontuaram de alguma forma nessa questão. Destaca-se a proposição 02, pois 64,40% dos 
candidatos acertaram a proposição que explorava em sua resolução o uso das Relações de 
Girard. Em contrapartida, a proposição 04 apresentou um número elevado de respostas 
equivocadas, visto que 42,18% dos candidatos consideram a proposição verdadeira ao invés 
de falsa. A sutileza na resolução dessa proposição está em perceber que ao fazer q(1) 
recaímos em uma progressão geométrica. A proposição 08 teve um bom índice de acertos, 
pois 37,96% dos candidatos acertaram a proposição que abordou conteúdos associados a 
logaritmos explorando diversas propriedades operatórias.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gabarito: 69 
Número de acertos: 1.205 (12,28%) 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Essa foi a única questão aberta da prova e abordou conhecimentos sobre polinômios, 
que são lecionados no Ensino Fundamental e, desde então, são utilizados frequentemente ao 
longo do Ensino Fundamental e Médio. Dentre os tópicos abordados destacam-se as técnicas 
de fatoração (fator comum, agrupamento, diferença de quadrados, trinômio do quadrado 
perfeito) e valor numérico de uma expressão algébrica. As expectativas da banca de que a 
questão teria grau de dificuldade fácil não se confirmaram, já que apenas 11,93% dos 
candidatos responderam corretamente à questão. Ainda assim, foi a questão que obteve o 
maior número de acertos integrais na prova. Analisando a prova como um todo, essa questão, 
juntamente com as questões 21 e 22, contemplam conteúdos que são pré-requisitos para 
várias disciplinas em diversas áreas do Ensino Superior. Por isso, o baixo rendimento nessas 
questões sugere atenção especial por parte de professores e estudantes do Ensino Médio com 
o intuito de dedicar esforços para melhorar esse quadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gabarito: 06 (proposições: 02 e 04) 
Número de acertos: 695 (6,92%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

A questão aborda majoritariamente conteúdos de geometria espacial tais como 
poliedros e poliedros regulares, elementos, propriedades, áreas de superfícies e volumes de 
sólidos como prismas, pirâmides, cilindros, cones e tronco de pirâmide, mas em uma das 
proposições é abordado o assunto progressão aritmética. Diferentemente das outras questões 
até aqui comentadas, essa procurou evidenciar a utilização da matemática de forma aplicada, 
associando-a situações do cotidiano. Mais uma vez, as expectativas da banca de que a 
questão teria grau de dificuldade médio não se confirmaram, já que apenas 6,88% dos 
candidatos responderam corretamente à questão. Quanto aos acertos parciais, 30,07% dos 
candidatos obtiveram acertos parciais na questão. Observando o índice espalhamento dessa 
questão, percebemos que as proposições 01, 08 e 16, que eram falsas, foram consideradas 
corretas por um grande número de candidatos, o que contribuiu significativamente para o baixo 
índice de acertos na questão. Na proposição 01, o enunciado mencionava obter uma função 
quadrática para representar a medida da diagonal do paralelepípedo. O erro nessa proposição 
indica falta de domínio com operações algébricas. Já a proposição 08 mescla conteúdos de 



geometria espacial com progressão aritmética, o que aumenta o nível de dificuldade da 
proposição e da questão como um todo. Por fim, para resolver a proposição 16, o candidato 
necessitaria de conhecimentos sobre unidades de medida de volume, assim o erro nessa 
proposição indica, possivelmente, falta de domínio desse assunto.  

 

 

Gabarito: 17 (proposições: 01 e 16) 
Número de acertos: 347 (3,46%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 

 

A questão aborda os tópicos de análise combinatória e binômio de Newton. As 
proposições corretas tiveram, separadamente, os seguintes números de preferência (01 – 
30,61% e 16 – 44,93%), fazendo com que as respostas 01, 16 e 17 obtivessem 
respectivamente 9,65%; 11,34% e 3,46% da preferência dos candidatos. Dessa forma, a 
questão permitiu que um grande número de candidatos obtivesse pontuação parcial, ainda que 
apenas 3,46% dos inscritos acertassem integralmente a questão. A proposição 02, na qual 
foram abordados conhecimentos relacionados ao binômio de Newton, foi responsável pelo 
maior índice de erro na questão. Contudo, tratava-se de um exercício de mera aplicação de 
fórmula (disponibilizada no formulário) e “traquejo” algébrico. Já as proposições 04, 08 e 16 
associaram os conteúdos de análise combinatória com situações contextualizadas; dessa 
forma, para resolver esses problemas de contagem, os candidatos tinham que 
obrigatoriamente usar conhecimentos sobre análise combinatória, além da interpretação e 
compreensão textual.  



 

Gabarito: 16 (proposição: 16) 
Número de acertos: 794 (7,94%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Nessa questão, foram explorados conteúdos de geometria analítica tais como Pontos: 
coordenadas cartesianas, distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento 
de três pontos; Retas: equações, construção e interpretação gráfica, condições de paralelismo 
e/ou perpendicularismo, intersecção de retas, distância de ponto à reta; Circunferência: 
equações geral e reduzida e posições relativas entre pontos, retas e circunferências. 
Novamente, a expectativa da banca de que a questão teria grau de dificuldade médio não se 
confirmou, já que apenas 7,86% dos candidatos responderam corretamente à questão. O fato 
de existir apenas uma proposição correta elimina a possibilidade de se obterem acertos 
parciais. Todavia, analisando o rendimento dos candidatos classificados, o percentual de 
candidatos que responderam corretamente à questão passa para 13,01%. Como se pode 
observar, o percentual de candidatos que obtiveram acerto total foi muito baixo, com um 
correlato espalhamento, distribuído entre várias respostas. Listando os percentuais das 
preferências individuais das proposições da questão, tem-se: 01 – 40,51%; 02 – 30%; 04 – 
38,29%; 08 – 38,67%; 16 – 39,64%). Nesse caso, percebe-se que a falta de conhecimento em 
relação aos conceitos abordados nas proposições 01, 02, 04 e 08 contribuíram 
expressivamente para o resultado obtido. Fato preocupante é que as proposições 01 e 02 
abordam conceitos básicos do estudo de geometria analítica e a quantidade de assinalamentos 
equivocados é muito grande. Já o erro oriundo da resolução da proposição 04 indica a falta de 
conhecimento em relação às posições relativas entre duas retas. Por fim, apontamentos 
equivocados na proposição 08 indicam o desconhecimento dos candidatos em relação ao 
reconhecimento da equação de uma circunferência.  

 



 

 

Gabarito: 23 (proposições: 01, 02, 04 e 16) 
Número de acertos: 158 (1,58%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

A questão envolve a aplicação de conhecimentos básicos e fundamentais de alguns dos 
principais tópicos do ensino de geometria plana tais como retas paralelas cortadas por uma 



transversal, ângulos na circunferência, área e perímetro, teorema de Pitágoras e semelhança 
de triângulos. A expectativa inicial era de que seria uma questão de nível médio, no entanto ela 
se mostrou difícil para os candidatos. Esse resultado é compreensível em razão de os 
candidatos e de os alunos terem dificuldade em geometria. Um dos fatores responsáveis por 
esse quadro é que, de modo geral, esse tópico fica no final dos livros didáticos e, na maioria 
das vezes, não chega a ser trabalhado na escola por causa do pouco tempo destinado à 
disciplina de matemática. Como a questão apresentou quatro proposições corretas de um total 
de cinco proposições, as possibilidades de obter acertos parciais foram maiores do que nas 
demais questões da prova. Nessa questão, 70,2% dos inscritos obtiveram alguma pontuação, 
contudo a única proposição falsa da questão registrou um grande número de respostas 
incorretas, correspondendo a 35,02% dos inscritos, o que sugere certa dificuldade em aplicar 
corretamente a proporcionalidade entre as medidas dos lados dos triângulos semelhantes. 

 

 


