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INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS COM ARTES 
A prova interdisciplinar de Ciências Humanas-Artes é composta por duas questões que entrelaçam 
conhecimentos de História e de Artes Visuais. Essa abordagem interdisciplinar se articula a partir da 
referência a obras iconográficas, na questão 1, e tridimensionais em contexto museológico, na questão 2.  
As duas questões procuram avaliar a habilidade de “cotejar fontes, cotejar fonte e estudos historiográficos e 
os estudos históricos entre si”, e a “capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os 
processos históricos e suas operações de memória e esquecimento.” A habilidade referente à memória, foi 
particularmente visada no item b da questão 2.   

 
Questão 1 
As imagens produzidas por artistas europeus, tal como vemos na pintura do holandês Jan Davidsz de 
Heem, tiveram um papel importante na construção do conceito de exótico no imaginário da Europa na 
época moderna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Jan Davidsz de Heem. Natureza Morta com Papagaios. The Ringling 
Museum, fim da década de 1640.)  

 
 
a) O exótico é estabelecido a partir de uma relação assimétrica entre universos diferentes. Justifique por 

que a imagem ao lado apresentaria características “exóticas” e relacione essa adjetivação ao 
pensamento colonial da época. 

 
b) Apresente uma semelhança e uma diferença entre a experiência colonial holandesa e a portuguesa. 
 
 
Objetivo da Questão 
A questão avalia a habilidade do candidato em “compreender de forma crítica documentos históricos de 
múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre outros), produzidos por diferentes 
atores sociais.” E também sua capacidade de “relacionar os documentos históricos aos seus contextos de 
produção e seus sentidos aos tempos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e 
conceitos com aderência e pertinência histórica.” 

Naquele contexto, a pintura apresentava itens obtidos 
quando se exploravam e se colonizavam países em 
cantos distantes do mundo. A natureza (os elementos 
que a representam) é, assim, quase um estudo 
científico e, novamente, uma alusão à abundância 
obtida graças ao vitorioso comércio holandês. 
(Adaptado de Rolf Winkes. Natura Morta. Revista do Museu de Arqueologia e 
Etnologia, São Paulo, 10: 145-161, 2000. p. 149.) 

 
Os colonizadores exerceram diversas operações que 
levaram à configuração de um novo universo de 
relações intersubjetivas de dominação entre a Europa 
e as demais regiões e populações do mundo, às quais 
estavam sendo atribuídas, no mesmo processo, novas 
identidades geoculturais.  
(Adaptado e traduzido de Anibal Quijano. Colonialismo, eurocentrismo y 
América Latina. In Colonialidad del saber: eurocentrismos e ciencias sociales. 
Buenos Aires, CLACSO. 2005, p. 209.) 
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Quanto aos eixos norteadores do programa da COMVEST, tanto esta questão como a seguinte se 
ancoram na leitura crítica do documento histórico e análise reflexiva dos contextos em questão e nos 
procedimentos de uma história não eurocêntrica: povos, sociedades e culturas em um contexto plural. A 
questão 1 foca a dinâmica das relações de poder no período das expansões marítimas e do colonialismo 
através de discursos visual e textual.  
 
Em relação aos conteúdos programáticos, a questão explora os seguintes temas: “Expansão marítima 
europeia; descobrimentos e choques culturais; formação dos impérios coloniais”, e “Conquista e colonização 
das Américas: religião, politica, cultura, economia e sociedade coloniais”.  
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A imagem apresenta uma grande seleção de produtos e materiais provenientes das colônias. São itens não 
encontrados na natureza europeia ou cuja produção dependia de matérias primas coloniais: aves e frutas 
tropicais, metais preciosos, tecidos ricamente tingidos e trabalhados. Tais elementos sugerem a abundância 
resultante da exploração de terras distantes. A imagem do exotismo aparece, então, vinculada à ideia de 
comércio e circulação de mercadorias. Neste sentido, as colônias são valorizadas principalmente pela sua 
capacidade de fornecer luxo e conforto ao “mundo civilizado”. Esse inventário de produtos naturais e 
manufaturados pode ser entendido como uma metáfora da relação de poder entre a Europa, vista como 
centro, e o outro (não europeu), visto como subordinado, mera fonte de commodities. 
 
b) (2 pontos) 
Alguns aspectos semelhantes entre a experiência colonial portuguesa e holandesa:  

− Portugal e Holanda se envolveram diretamente com o tráfico de escravos.  

− Tanto Portugal como a Holanda dedicaram-se à produção açucareira no Brasil. 

− Portugal e Holanda colonizaram regiões das Américas, da África e da Ásia.  
  
 
No que tange às diferenças, é possível destacar os seguintes pontos:  

− O colonialismo português desenvolve-se vinculado à uma grande expansão territorial, capitaneada 
pelos interesses centralizadores da Coroa. Já o colonialismo holandês, apesar de estabelecer alguns 
domínios territoriais em diferentes regiões do globo, concentrava-se mais no comércio e na criação de 
amplas redes de circulação de mercadorias provenientes de fora da Europa. 

− Os Países Baixos tiveram uma maior tolerância religiosa com relação ao judaísmo, o que incentivou o 
estabelecimento de um grande número de comerciantes judeus em seus territórios. Já Portugal teve 
uma postura mais rígida, impondo o catolicismo romano como única religião aceitável. 

− Enquanto Portugal era um país católico, a Holanda era predominantemente protestante, o que criava 
experiências muito particulares. A Inquisição e a catequização, por exemplo, foram elementos 
marcantes da experiência colonial portuguesa, o mesmo não ocorrendo no caso holandês. 

− Os Países Baixos, ao longo de sua experiência colonial, foram desenvolvendo uma indústria de 
produtos de luxo, baseada nos produtos trazidos das colônias. Da distribuição de manufaturas raras, a 
região passou a produzir porcelanas, por exemplo. Portugal, por outro lado, concentrou-se mais na 
exploração e cultura de commodities. 

− Enquanto a Holanda estava profundamente interessada em registrar e estudar a fauna e a flora, 
produzindo livros, pinturas e gravuras, coletando e difundindo conhecimento sobre o novo mundo, 
Portugal não manifestou particular interesse nesse aspecto.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 
O nível de dificuldade da questão foi considerado médio. A maior parte dos candidatos teve notas que 
oscilavam entre 1 e 3. O item a teve uma nota média mais alta (1,38) que o item b (0,57). Esse fato pode 
ser explicado pelo item a exigir conteúdos e reflexões diretamente baseados no material de apoio do 
enunciado (imagem e excertos textuais). Já o item b exige um conhecimento que vai além das informações 
presentes na questão. O ID de 0,366 alcançado pela questão indica uma boa capacidade selecionar os 
candidatos.  
 
 
Comentários Gerais  
No item a da questão, os acertos mais comuns foram relacionados à identificação de uma lógica euro-
centrista na imagem, pela inclusão de elementos provenientes das colônias na composição da pintura, 
estabelecendo relação entre o discurso imagético e as relações de poder vigentes no período moderno. Ex. 
Lote 000, seq. 48C.  
No item b, os acertos mais comuns consistiram em identificar a produção de açúcar, bem como a presença 
da escravidão como pontos de semelhança entre a experiência colonial portuguesa e a holandesa. Com 
relação às diferenças, as características mais corretamente identificadas foram o impacto das diferentes 
religiões vigentes nos dois países, a diferença na dimensão territorial dos domínios portugueses e 
holandeses. Foi pouco citada a predominância do modelo comercial global no colonialismo holandês, 
apesar da expectativa da banca de que a imagem e os excertos presentes no enunciado levassem a uma 
maior atenção a esse aspecto. Ex. Lote 020, seq. 04D. 
 
Os erros mais recorrentes foram: 
Item a 

− Afirmar que o exotismo da imagem apresentada deriva única e exclusivamente da combinação de 
vários objetos diferentes ou de uma composição visualmente “estranha”, “desequilibrada”. Ex. Lote 
021, sequência 38R. 

− Não relacionar o conceito de exotismo a uma visão eurocêntrica, e às relações de poder que essa 
visão implica. Ex. Lote 021, sequência 38R.  

 
Item b 

− Identificar modelos teóricos de “colônias de exploração” e de “colônias de povoamento” como 
características específicas do colonialismo português e holandês, respectivamente. 

− Afirmar que a colonização holandesa no Brasil não teve escravidão, ou só teve escravização de 
povos africanos.  

− Afirmar que só a Holanda investiu na construção de cidades no Brasil e teve “interesse” na cultura 
local. Notou-se uma clara tendência de grande parte dos candidatos de considerar os colonizadores 
holandeses como figuras mais sensíveis, generosas e até mais civilizadas que seus equivalentes 
portugueses, implicando um juízo subjetivo.  

− Afirmar que, em ambos os casos, houve exploração das colônias, incorrendo em redundância com 
relação à pergunta, uma vez que o termo colonialismo já implica uma relação de dominação e 
exploração.  
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− Associar diferenças e semelhanças a fatos históricos pontuais, sem relacioná-los com a experiência 
colonial no sentido mais amplo. Por exemplo: afirmar que a família real portuguesa se mudou para o 
Brasil, enquanto o governo dos Países Baixos nunca se transferiu para as Américas. Ex. Lote 002, 
sequência 37K.  

 
A questão teve uma nota média de 1,92, com desvio padrão de 0.97, uma média razoável, considerando 
que se exigia do candidato habilidade para ler uma imagem e relacioná-la com temáticas estudadas no 
ensino médio, e com conceitos da linguagem corrente, como “exótico”. Ficou claro, por outro lado, que a 
muitos candidatos falta familiaridade com obras de arte e com a sua função de portadoras de sentidos, 
conceitos e valores.  
A quantidade de notas ZERO na questão foi baixa (5,3%). Esse resultado era esperado porque o teor do 
excerto e a imagem possibilitavam desenvolver uma resposta mesmo que o candidato não tivesse 
familiaridade com o tema.  
O IF da questão foi considerado médio. Com efeito, a maior parte dos candidatos teve notas que oscilavam 
entre 1 e 3. O item a claramente teve uma nota média mais alta (1,38) que o item b (0,57). Esse fato pode 
ser explicado pelo item a exigir conteúdos e reflexões diretamente baseados no material de apoio do 
enunciado (imagem e excertos textuais). Já o item b exige um conhecimento que vai além das informações 
presentes na questão. Essa diferença de dificuldade entre os itens contribuiu para um bom ID (0,366). 
Houve um predomínio de notas 2 (23,5%), seguidas pelas notas 1 (17,8%). 
 
Respostas com teor racista 
Não houve respostas com claro teor racista na questão, mas chama a atenção a tendência de grande parte 
dos candidatos de considerar os colonizadores holandeses como “superiores” aos colonizadores 
portugueses, curiosamente implicando um julgamento baseado em um modelo eurocêntrico de cultura e 
civilização que, ao considerar a Holanda como um país econômica e culturalmente mais “avançado” que 
Portugal, projeta essa percepção ao passado, atribuindo aos colonizadores holandeses uma imagem 
positiva.  
 
 
Questão 2 
Em 10 de outubro de 1810, Adandozan (1797-1818), rei 
do Daomé, no atual Benim, enviou uma carta para o 
Brasil endereçada a Dom João, príncipe regente, 
acompanhada de uma lista de presentes contendo 
objetos de prestígio cujo uso era privilégio real. Uma 
parte dos artefatos descritos na carta integrava o 
acervo do Museu Nacional, que foi destruído em um 
grande incêndio no ano de 2018. Entre os objetos que 
Adandozan usou para presentear Dom João, 
destacavam-se o trono do rei daomeano (imagem ao 
lado), cetros, bengalas, bolsa, sandália e abanos.  
(Adaptado de SOARES, Mariza de Carvalho. Trocando galanterias: a 
diplomacia do comércio de escravos, Brasil-Daomé, 1810-1812. Afro-Ásia, 
Salvador,  n. 49, p. 229-271.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
Com base no excerto e na imagem: 
 
a) cite e explique uma das funções assumidas pelos objetos no âmbito da diplomacia estabelecida entre 

Brasil e África no começo do século XIX; 
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b) descreva o impacto da destruição destes objetos no incêndio do Museu Nacional para o Brasil e para o 

Benim.   
 

 
Objetivo 
Assim como a anterior, a questão 2 procura avaliar a habilidade do candidato em “compreender de forma 
crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre 
outros), produzidos por diferentes atores sociais.” E também sua capacidade de “relacionar os documentos 
históricos aos seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão 
inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica.” 
Quanto aos eixos norteadores do programa COMVEST, a questão exige leitura crítica do documento 
histórico e análise reflexiva dos contextos em questão, relativos a uma história não eurocêntrica, envolvendo 
povos, sociedades e culturas em um contexto plural.  A questão 2 problematiza o eurocentrismo 
manifestado na percepção estereotipada do continente africado, a relação África-Brasil na era do tráfico, as 
políticas da memória desse passado no presente.   
Em relação aos conteúdos programáticos, a questão 2 reúne os tópicos “Indígenas e africanos: 
missionação, identidades, formas de resistência e de interação no mundo colonial americano” no período 
moderno e “Multiculturalismo, transformações sociais, comportamentais e culturais no século XXI”, ao trazer 
para o centro da reflexão o passado africano representado em um dos principais museus do país e a falta 
de políticas públicas para a preservação deste patrimônio histórico.  
Cabe destacar que a temática da questão está de acordo com a lei 10.639/ 2003, que tornou obrigatório o 
ensino de História da África e da cultura afro-brasileira na educação básica. Esperava-se, após quase 20 
anos, que os estudantes tivessem condições de desenvolver uma reflexão sobre as relações Brasil-África 
para além de estereótipos e imagens simplificadoras, na perspectiva da formação de cidadãos sensíveis à 
cidadania negra. O conhecimento sobre este campo contribui para uma educação antirracista, em que os 
africanos são vistos como sujeitos escravizados (não apenas como escravos ou peças de engrenagens 
econômicas) e as sociedades africanas são compreendidas em sua complexidade e multiplicidade.   
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A troca de presentes é um ritual importante na história da diplomacia tanto europeia como africana. Na 
África, os objetos enviados pelo rei do Daomé, Adandozan, para Dom João VI eram símbolos do seu poder 
político e prestígio social, por isso foram escolhidos para presentear o rei português. Na linguagem 
diplomática, eles assumem a função de intermediar o estabelecimento de relações de reciprocidades entre 
os dois lados do Atlântico. Do lado africano, o objetivo era garantir os interesses econômicos das elites 
daomeanas vinculadas ao tráfico de pessoas escravizadas. Do lado luso-brasileiro, a circulação desses 
objetos de prestígio testemunha a centralidade da escravidão e do tráfico na formação da sociedade e do 
estado colonial e seus desdobramentos na condução da política externa.  
 
b) (2 pontos) 
A destruição do Museu Nacional, no caso da coleção mencionada no excerto, representa o apagamento de 
um importante registro material do passado compartilhado por Brasil e Benim desde a era do tráfico 
transatlântico de pessoas escravizadas. Muitas pessoas escravizadas trazidas da África para o território 
brasileiro eram da região que depois se tornaria o Benim. Elas eram deportadas principalmente pelas rotas 
que saíam de Ajudá e Porto Novo. Portanto, as peças queimadas no incêndio do museu constituíam um 
patrimônio histórico de relevância para a população negra brasileira, de modo particular, e para a história do 
país, de modo geral. Do lado africano, os vínculos entre os dois países são marcados também pelos 
descendentes de libertos que retornaram (“retornados”) para a África no início do século XIX e ficaram 
conhecidos no Benim como agudás. Naquele país, as marcas da vivência no Brasil foram deixadas na 
arquitetura, na língua, nas tradições culturais diversas e nos sobrenomes portugueses que muitos dos 
descendentes ainda utilizam. Nesse sentido, a destruição do museu é uma perda também para essas 
comunidades agudás.  
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Desempenho dos candidatos  
 

 
 
Conforme a figura 61, que mostra a distribuição das notas padronizadas da prova Interdisciplinar por área 
do conhecimento, o melhor desempenho na prova interdisciplinar foi alcançado pelos candidatos ao curso 
de medicina, e o pior, pelos candidatos da área de tecnológicas. As demais áreas ficaram num patamar 
muito próximo. Esperava-se um desempenho destacado dos candidatos das áreas de Ciências Humanas e 
Artes, o que não se concretizou.  
O desempenho dos candidatos indica que a questão 2 foi fácil, o que pode ser explicado pela nota média no 
item b (1,38), bem superior à do item a (1,10). Acreditamos que isso se deva à ampla divulgação do 
incêndio do Museu Nacional nos meios de comunicação. Também pode ter contribuído para o relativo bom 
desempenho o fato de a avaliação ter focado a capacidade de interpretação do excerto e da imagem e o 
estabelecimento de relações entre eles no contexto das relações Brasil-África na longa duração. O ID (0,39) 
deixa claro que a melhor performance foi alcançada por aqueles que foram bem na questão como um todo, 
indicando que ela permitiu selecionar os candidatos mais bem preparados. 
 
 
Comentários Gerais  
No item a da questão, as respostas corretas mais comuns foram aquelas que analisaram a dimensão 
simbólica da troca de presentes no âmbito da diplomacia entre Brasil e África, sem cair na armadilha de 
pensar as sociedades africanas desprovidas de agentes diplomáticos e interesses comerciais próprios 
ligados ao tráfico transatlântico de escravos.  
No item b, os acertos mais comuns consistiram em compreender o valor e o significado dos artefatos (e 
coleção que formavam no Museu) do ponto de vista do patrimônio histórico e da memória das relações 
entre Brasil e África, analisando, portanto, o impacto da destruição da coleção no incêndio de 2018 para os 
dois lados do Atlântico. Essa coleção era importante também para a memória da sociedade beninense.  
 
Erros mais comuns no item a: 

▪ Anacronismo: situar a relação entre Dom João VI e o Rei do Daomé Adandozan no âmbito do 
abolicionismo.  

▪ Inferir que o Benim/ Daomé era colônia de Portugal. 
▪ Comentar que os artefatos mencionados no excerto eram utilizados como moeda para a aquisição 

de pessoas escravizadas, insistindo na ideia de escambo e deixando de perceber o valor simbólico 
dos objetos na relação entre dois Estados. 

▪ Fazer comentários sobre os usos literais dos objetos no Brasil pelo rei Dom João VI ou por 
africanos, principalmente no caso das sandálias. Ou seja, esses candidatos não foram capazes de 
analisar o valor simbólico dos itens da coleção.  

 
Erros mais comuns no item b: 

▪ Louvar a destruição do museu como um modo de apagar e esquecer os crimes da escravidão, não 
desenvolvendo, portanto, o conceito de memória ou de patrimônio histórico.  
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▪ Abordar as causas do incêndio do Museu Nacional, como, por exemplo, o descaso com o 
patrimônio histórico e falta de políticas de preservação e manutenção, sem analisar os impactos da 
tragédia, conforme pedia o enunciado.   

 
A nota média da questão foi 2,48, com desvio padrão de 1,13. Esperava-se uma média maior. Uma 
explicação para a média menor do que a projetada se encontra no item a, cuja média foi 1,10 (embora o ID 
FÁCIL tenha sido confirmado pela nota média mais alta no item b: 1,38).  
A expectativa era que, com base no excerto, os candidatos conseguissem perceber o valor dos artefatos 
(expostos no museu e referidos no documento) no contexto africano de onde eram oriundos, desenvolvendo 
uma reflexão com base no conceito de alteridade presente no currículo escolar desde o ensino fundamental 
e, mais recentemente, reforçado na BNCC. Infelizmente, esse tipo de reflexão raramente apareceu nas 
respostas e não foi um dos itens considerados para a atribuição de nota máxima na questão. Esta 
frustração oferece evidências do fracasso da implementação da lei 10.639/2003 na educação básica.  
O número de questões deixadas em branco na questão 2 foi baixo e o número de notas abaixo da média 
também – registramos 5,7% de notas ZERO e 1,9% de MEIO ponto.  
 
 
Índice de Facilidade 
Considerando o contexto pandêmico e seu impacto no ensino médio, o grande desafio desta edição do 
vestibular foi formular questões que não demandassem tanto acúmulo de conteúdo curricular e ao mesmo 
tempo avaliassem a capacidade de interpretação de uma problemática em perspectiva interdisciplinar, 
mobilizando referenciais conceituais do campo das Humanidades e das Artes. A saída encontrada foi 
associar textos de contextualização retirados de obras importantes da historiografia a imagens. 
Complementarmente, optamos pela formulação de perguntas de nível FÁCIL e, no máximo MÉDIO, que 
avaliassem a habilidade de relacionar conteúdos com questões do presente. Isto foi possível num pano de 
fundo que colocasse em perspectiva o eurocentrismo no campo das artes e sua formação histórica. Um 
campo de possibilidades se abriu e fomos amadurecendo perguntas que, além disso, funcionassem bem na 
grade de correção e permitissem índices de discriminação satisfatórios, aumentando o impacto da questão 
na dinâmica do vestibular como um todo. Os resultados indicam que isso foi obtido.  
A questão 2, por exemplo, conforme figuras 63 e 64, apesar de ter sido FÁCIL  (0,619), teve um índice de 
discriminação BOM (0,399). O IF Fácil pode ser explicado pela nota média obtida no item b - 1,38 (bem 
superior à do item a – 1,10) em razão de a grade neste item ter sido mais aberta e pelo fato de a notícia 
sobre o incêndio do Museu Nacional ter sido amplamente veiculada nos meios de comunicação. A relativa 
facilidade para a resolução da questão pode ser explicada também pelo foco da avaliação ter sido a 
capacidade de  
interpretação do excerto e da imagem e o estabelecimento de relações entre eles no contexto histórico 
Brasil-África na longa duração. Isto não significa que todos os candidatos tenham ido bem na questão. 
Quando observamos o ID (0,39), fica claro que a melhor performance foi alcançada por aqueles que foram 
bem no processo como um todo.  
A figura 62 indica que, em geral, as notas de 0 a 4 ficaram bem distribuídas na questão 2, contribuindo para 
seu ID BOM, com predomínio de notas 3 (22,2%), seguidas das notas 2 (17,0%).  
Na questão 2, que abordava as relações Brasil-África e cultura afro-brasileira, alguns candidatos 
legitimaram e normalizaram a escravidão, argumentando que os africanos eram inferiores e seriam 
civilizados pelos europeus.  

 
Comentários sobre dificuldade de estudar durante a pandemia 
Alguns alunos, no lugar da resposta, falaram sobre a dificuldade com o ensino online durante a pandemia, o 
que sugere a forte ansiedade dos candidatos diante da situação.  
 
 
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
A questão 3, interdisciplinar, envolve Física e Química, e tem como contexto o funcionamento de panelas de 
pressão. Esse instrumento, usual nos lares, também é utilizado na indústria de transformação, em formato e 
dimensões diferentes. 
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Questão 3 
Quando colocada em um recipiente, a água sofre evaporação a partir da sua superfície, tendo como resistência 
física à evaporação a pressão sobre essa superfície. Se a pressão do vapor de água atinge o valor da pressão 
que age sobre sua superfície, a evaporação tende à formação de bolhas (ebulição). Nessa situação, a 
temperatura da água permanece constante até a evaporação total. 
 
a) O cozimento de alimentos é, de uma forma simplificada, uma coleção de processos (reações) químicos. 

Neste contexto, cite a principal vantagem do uso de uma panela de pressão e explique, do ponto de vista 
científico, a mudança que seu uso promove em relação a um cozimento em panela comum. 

 
b) Em uma panela de pressão foi colocado determinado volume de água. Considere os três seguintes 

processos, realizados separadamente, para ferver a água, até a evaporação completa: 
 

1. Deixar a panela aberta, sem tampa; ligar o fogo e aquecer a água.  

2. Fechar a panela apenas apoiando a tampa na sua parte superior; ligar o fogo e aquecer a água.  

3. Fechar a panela encaixando a tampa conforme recomendado pelo fabricante; ligar o fogo e 
aquecer a água. 
 

O gráfico abaixo (espaço de resposta) contém três curvas de temperatura da água, θ, em função do tempo. 
Correlacione os processos 1, 2 e 3 acima com as correspondentes curvas A, B ou C no gráfico. Justifique sua 
resposta. Desconsidere a contribuição da massa da tampa da panela.  
 
 

Objetivo da Questão 
O item a pergunta qual é a principal vantagem do uso da panela de pressão e de onde se origina essa vantagem. 
O objetivo é verificar conhecimento em cinética, mais próxima do que se ensina na disciplina de Química, 
especificamente no que se refere à influência da temperatura na velocidade de processos (reações químicas).  
No item b, os candidatos deveriam atribuir os processos mencionados no enunciado às respectivas curvas 
apresentadas no gráfico de temperatura como função do tempo. O objetivo é verificar o conhecimento relativo aos 
processos de transferência de energia térmica e transferência de matéria, assunto muito estudado em 
termoquímica e termologia, e que remete ao conceito universal da conservação de energia. Para responder a 
este item, o candidato deveria usar lógica na interpretação dos processos e associá-los a um conteúdo 
estabelecido cientificamente.  
Ambos os itens exigem conhecimento da influência da pressão na temperatura de ebulição de líquidos, um 
assunto disperso em propriedades de substâncias puras e mudanças de fase. 
 
 
Resposta Esperada 
No item a, é necessário afirmar que o uso da panela de pressão diminui o tempo de cozimento dos alimentos em 
comparação com o cozimento em panelas ordinárias. Exige-se, assim, um conhecimento prévio (e acabado) 
sobre esse fato. A explicação científica para o cozimento mais rápido da panela de pressão diz respeito a como a 
temperatura influencia o aumento na velocidade de cozimento. O próprio enunciado da pergunta explicita que o 
cozimento de alimentos, simplificadamente, é uma coleção de reações químicas. Assim, espera-se que o 
candidato relacione conhecimentos de cinética química com o fato em questão. Especificamente, o candidato 
deve estabelecer uma relação de causa-efeito que contemple três fatores: pressão, temperatura e velocidade (da 
reação/cozimento). Além de evidenciar os três fatores, deve-se estabelecer uma relação entre eles, organizando-
os em sequência. Assim, um aumento de pressão permite uma maior temperatura de ebulição da água, o que 
leva a uma maior temperatura de cozimento, que acelera as reações químicas envolvidas.  
O item b exige conhecimento sobre transferência de energia e sobre mudança de fases em sistemas puros. A 
resposta correta deve associar três distintos processos de aquecimento da água com as respectivas curvas de 
temperatura da água em função do tempo (curva A ao processo 3, curva B ao processo 2 e curva C ao processo 
1). A justificativa se baseia no fato de que a água na panela de pressão entra em ebulição (temperatura 
constante, conforme se evidencia no texto) em valor mais alto de temperatura, e também no fato de que a tampa 
da panela serve como um “obstáculo” à transferência de energia (calor) e de matéria (vapor). Ambas as 
transferências, energia e matéria, são menores para as panelas com tampa do que para uma panela 
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destampada. Assim, essas transferências permitem separar os dois tipos de aquecimento, sendo que na 
ausência da tampa ocorre maior transferência de energia e matéria da panela para o meio externo. Essa 
diferença de comportamento faz com que a velocidade de aquecimento nessa panela seja menor.  
 
 
Desempenho dos candidatos 

 
 
De forma geral, o desempenho dos candidatos foi bom. Considerando a questão como um todo, notou-se que em 
grande parte os candidatos são capazes de reconhecer o funcionamento e a principal vantagem do uso da panela 
de pressão, além de associar diferentes processos de cozimento com a temperatura ao longo do tempo. Por outro 
lado, uma parcela significativa dos candidatos encontrou muita dificuldade em explicar, usando argumentos 
científicos, os fatos associados ao funcionamento da panela de pressão, embora presentes no seu cotidiano.  
Conforme o desempenho dos candidatos, não houve dificuldade em responder ao item a da questão. Grande 
parte dos candidatos foi capaz de identificar a principal vantagem do uso da panela de pressão, embora uma boa 
parcela dos que o fizeram não tenha conseguido apresentar a explicação científica para tal fato. A falta da 
justificativa científica levou a uma taxa de acerto de aproximadamente 50% neste item.  
O desempenho dos candidatos no item b foi similar. Muitos candidatos associaram corretamente os processos 
descritos no enunciado com as curvas de temperatura em função do tempo apresentadas. No entanto, as 
justificativas apresentadas para essa correspondência muitas vezes não consideravam a maior temperatura de 
ebulição e os processos de transferência de energia e de matéria. 
 
 
Comentários Gerais 
De forma geral, a questão 3 foi considerada de dificuldade média, como era esperado pela banca examinadora. O 
índice de facilidade da questão ficou em 0,53 (ou seja, a nota média obtida pelos candidatos foi pouco maior que 
a metade do valor total da questão).  O fato de a questão estar diretamente relacionada ao cotidiano dos 
candidatos fez com que a grande maioria tivesse conhecimento “empírico” dos fatos associados à panela de 
pressão. Com isso, o número de questões em branco foi bastante reduzido (menor que 5%).  
Em sua maioria, os candidatos que erraram a resposta do item a não o fizeram por desconhecimento da principal 
vantagem de usar uma panela de pressão, mas porque utilizaram termos mais subjetivos para a descrição dessa 
vantagem. Invariavelmente, os candidatos que erraram a primeira parte da resposta identificaram a vantagem da 
panela de pressão como um “cozimento mais eficaz” ou um “cozimento melhor,” ou ainda não identificaram a 
principal vantagem, acreditando que a justificativa, por si só, era suficiente para a resposta. Cabe ressaltar que os 
termos “eficiente” e “melhor” não respondem corretamente à pergunta, então não mencionar a maior velocidade 
do cozimento, ou o menor tempo de cozimento, deve ser penalizado.   
Os erros mais frequentes nas justificativas no item a foram: não estabelecer corretamente a sequência das 
relações de causa-efeito, ou não estabelecer o vínculo final de como a temperatura promove mudança na 
velocidade de cozimento. Muitos candidatos também erraram ao afirmarem que o fechamento adequado da 
panela faz a pressão interna diminuir e, com isso, a água entra em ebulição numa temperatura mais baixa ou 
mais rapidamente, o que levaria a um cozimento mais rápido, pois anteciparia, assim, o processo de ebulição da 
água. Essa explicação provavelmente se baseia no pressuposto de que o fechamento da panela isola o interior 
da panela do meio externo. Dessa forma, a pressão externa deixaria de ocorrer, o que implicaria uma ausência de 
pressão ou diminuição da influência externa. A origem dessa suposição deve estar no fato de se afirmar que a 
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pressão atmosférica tem origem no “peso do ar” sobre o sistema, então se a tampa isola o interior da panela, o ar 
atmosférico deixa de atuar. Um outro equívoco foi basear a explicação no tempo para se obter a ebulição, sem 
considerar a elevação da temperatura de ebulição. Este tipo de erro demonstra que a observação do processo 
“experimental de cozimento” não foi completa. Em geral, a panela de pressão é utilizada para abreviar processos 
de cozimento demorado (alimentos duros, ou então que demoram a “amolecer”, caso das carnes, ou que não 
amolecem a 100 oC). Assim, o fator relevante no aumento da velocidade de cozimento não se baseia no aumento 
da velocidade de aquecimento da água na panela de pressão.  
No item b da questão, a principal fonte de erros foi tentar justificar as escolhas com base apenas na presença da 
tampa como limitador na saída de vapor. É verdade que há diferenças nas transferências de matéria, o que leva a 
mudanças na velocidade de aquecimento. No entanto, todos os que erraram usando esse tipo de explicação não 
se basearam na cinética de aquecimento, mas na temperatura de ebulição. Embora estivesse claro na figura que 
em dois processos as temperaturas de ebulição eram iguais, esses candidatos concluíam, erradamente, que uma 
delas (com tampa apoiada) seria ligeiramente maior.  Do ponto de vista didático, é importante ressaltar que o 
texto pede que se despreze a contribuição da massa da panela. Em ambiente de sala de aula, por outro lado, é 
importante levar em conta essa contribuição, já que ela é difícil de se eliminar na prática.  
A questão 4 aborda a temática dos grandes e numerosos incêndios florestais que vêm assolando o Brasil há 
tempos. O tema se insere em diferentes conteúdos do Ensino Médio, e embora esteja presente no dia a dia dos 
brasileiros, é costumeiramente menos explorado do ponto de vista científico e dos processos de queima 
associados ao fogo. Por isso, a questão 4 procurou abordar aspectos de cinética química e interpretação de 
dados e modelos físicos.  

 
Questão 4 
Estudos mostram que a taxa de desmatamento nos principais biomas brasileiros tem aumentado 
significativamente desde 2015, causando a fragmentação da paisagem e tornando esses biomas altamente 
propensos a incêndios. Apesar dos processos químicos envolvidos na combustão da madeira ocorrerem de forma 
similar nos diferentes biomas, as diferenças na vegetação fazem com que as queimadas tenham características e 
consequências distintas em cada bioma.  
 
a) A vegetação na Amazônia é caracterizada majoritariamente por florestas altas e densas, enquanto o Pantanal 

é coberto por vegetação predominantemente aberta. Supondo que todos os outros fatores sejam similares 
nos dois biomas, compare a velocidade de propagação das queimadas na Amazônia e no Pantanal. O tempo 
para queimar uma mesma área será maior em qual desses dois biomas? Justifique sua resposta.  

 
b) Um dos parâmetros mais importantes para entender o comportamento do fogo é a intensidade da linha de 

frente do fogo, I, que representa a quantidade de calor liberado por unidade de tempo por unidade de 
comprimento da frente do fogo. A intensidade pode ser modelada fisicamente como o produto do calor de 
combustão do combustível, H, pela quantidade do combustível disponível, q (medida em kg/m2), e pela 
velocidade de propagação do fogo, r (medida em m/s):  

 
 
 

𝐼 =  𝐻 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑟. 
 

No gráfico abaixo (espaço de resposta), os pontos representam a intensidade de diferentes queimadas 
registradas no Cerrado em função do produto q.r . A reta representa a curva de tendência que melhor ajusta os 
dados. A partir destas informações, estime o calor de combustão do combustível disponível para queima no 
Cerrado brasileiro.  
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Objetivo da Questão 
O principal objetivo da questão foi verificar a capacidade do candidato em traduzir conceitos bem sedimentados 
na Física e na Química para um contexto presente no seu cotidiano, numa situação tipicamente não considerada 
na sala de aula. O item a trata de um ponto fundamental em Química, ao indagar como a concentração de um 
dos reagentes (no caso, o oxigênio) influencia a velocidade da reação (no caso, a combustão de madeiras no 
incêndio florestal). O item b é igualmente fundamental, porém mais frequentemente visto na disciplina de Física, e 
trata da velocidade com que o incêndio se propaga. Mais especificamente, esse item verifica a capacidade de 
leitura e interpretação de dados a partir de um gráfico, bem como a capacidade de relacionar dados 
experimentais com um modelo físico, ao exigir que se extraiam valores do gráfico, e que esses valores sejam 
reconhecidos como variáveis do modelo descrito no enunciado para calcular a energia de combustão da madeira. 

 
Resposta Esperada 
O item a exige uma comparação crítica, a partir de uma perspectiva científica, entre as velocidades de queima da 
vegetação em dois biomas diferentes: Amazônia e Pantanal. O enunciado dá algumas informações básicas sobre 
diferenças entre os biomas, de modo que se possa argumentar como tais diferenças podem influenciar a 
velocidade com que o fogo se espalha. É importante observar que o enunciado também restringe os fatores que 
devem ser levados em consideração na resposta, já que se trata de um evento natural e muito complexo em 
relação à quantidade de variáveis envolvidas. Outro ponto importante diz respeito à grandeza física a ser 
considerada na resposta (velocidade ou tempo). A questão pede que as velocidades do incêndio sejam 
comparadas; em seguida, pede explicitamente a comparação entre os tempos para queimar uma mesma área. A 
resposta deve ser clara sobre a grandeza a partir da qual se comparam os dois incêndios, velocidade ou tempo. 
Isso é decisivo, pois velocidade e tempo guardam uma relação inversa, assim deve ficar claro para o corretor qual 
grandeza está sendo comparada. O candidato deve perceber que o fato de a Amazônia ter uma vegetação alta e 
densa dificulta a entrada de oxigênio, que faz parte da reação de combustão. A baixa disponibilidade de oxigênio 
fará com que a reação de combustão na Amazônia seja mais lenta (ou seja, tem uma velocidade de queima 
menor) ou, equivalentemente, o tempo para queimar uma mesma área na Amazônia será maior.  
O item b exige habilidade de leitura e interpretação gráfica, além de capacidade para relacionar a informação 
gráfica com o modelo proposto no enunciado da questão. A questão pede que se calcule o calor (energia) de 
combustão da madeira, e fornece a equação matemática pertinente aos dados (equivalente a uma equação da 
reta com coeficiente linear igual a zero), junto com um gráfico com os valores de x e y dessa equação. O 
candidato deve perceber que a inclinação da reta que melhor ajusta os dados experimentais corresponde à 
grandeza procurada. Alternativamente, como o coeficiente linear da reta é igual a zero, qualquer par (x,y) na 
figura também poderia fornecer uma estimativa próxima da estimativa obtida a partir da inclinação da reta, uma 
vez que os pontos se situam relativamente próximos da reta. Em ambos os casos, a resolução é direta ao se 
dividir o valor da intensidade (eixo y) pelo valor do produto q.r (eixo x), obtendo-se algo em torno de 13.300 kJ/kg. 
É importante observar que, como se trata de uma grandeza física, a resposta deveria apresentar unidade – que 
poderia ser obtida a partir da manipulação das unidades presentes no gráfico. Além disso, convencionalmente, a 
energia de combustão tem sinal negativo; no entanto, o sinal não foi considerado como resposta esperada.  
 
 
 
Desempenho dos candidatos 
De forma geral, o desempenho dos candidatos foi bom. Considerando a questão como um todo, notou-se que 
muitos candidatos foram capazes de traduzir conceitos científicos básicos para um contexto pouco abordado em 
sala de aula. A capacidade de se expressar com argumentos científicos e de forma lógica foi provavelmente o 
ponto que mais diferenciou o desempenho dos candidatos nesta questão. Isto se evidencia principalmente na 
justificativa da resposta ao item a, em que não ficava claro a que grandeza o candidato estava se referindo – o 
que levou a uma média de acerto pouco abaixo de 50% no item.  
Já o desempenho dos candidatos no item b foi mais bimodal. Vários candidatos foram capazes de relacionar a 
informação gráfica com o modelo físico, e manipular corretamente as informações fornecidas no gráfico, levando 
a uma taxa de acerto alta no item. Por outro lado, uma parcela igual de candidatos não foi capaz de cumprir 
nenhum dos dois objetivos propostos, o que levou a um desempenho nulo no item. Considerando todos os 
candidatos, o desempenho médio foi próximo de 50%.  
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Comentários Gerais 
De forma geral, a questão 4 foi considerada de dificuldade média, o que é desejável para uma questão 
interdisciplinar – principalmente pelo fato de que conceitos científicos em disciplinas distintas não são muito 
explorados no Ensino Médio. O índice de facilidade da questão foi de 0,45 (ou seja, a nota média obtida pelos 
candidatos foi pouco menor que a metade do valor total da questão). Chamou a atenção, no entanto, a 
quantidade de respostas em branco no item b, mais relacionado com manipulação matemática que o outro item. 
No item a, os principais erros dos candidatos foram: (1) focar a resposta apenas na quantidade (concentração) do 
combustível (vegetação), e não na concentração do comburente (oxigênio), o reagente limitante; e (2) escolher 
um dos ambientes, mas não definir que grandeza física está sendo comparada (velocidade ou tempo). No 
primeiro caso, o erro está no fato de que é a velocidade com que o oxigênio flui no ambiente reacional (fogo) que 
determina uma maior ou menor velocidade da reação. No segundo caso, na maioria das vezes ainda pode ser 
possível identificar a escolha a partir da justificativa do candidato. Porém, em muitos casos, a explicação contém 
os elementos corretos, mas é incoerente com a grandeza a que se refere. Essa incerteza na determinação da 
grandeza pode ser a diferença entre o certo e o errado.  
 Quanto ao item b, muitos candidatos nem sequer tentaram uma resposta. Embora todas as informações para a 
resolução sejam fornecidas, o fato de a equação se apresentar num contexto pouco comum pode ter sido o fator 
de dificuldade dos candidatos. Aos que tentaram resolver o item, a falta de uma unidade na resposta chamou a 
atenção. Apesar de a questão solicitar a estimativa de uma grandeza física (e que, portanto, tem unidades), 
apenas cerca de 2% dos candidatos apresentaram a resposta com unidades (corretas ou não). Outros erros 
frequentes foram: inverter as grandezas x e y na operação matemática, efetuar uma operação de multiplicação ao 
invés de uma divisão, transformar valores decimais em potências de 10 de forma equivocada, e errar a divisão 
com decimais ou indicar expoentes errados na notação científica. 
 
 
MATEMÁTICA 
O objetivo da prova de Matemática do vestibular é avaliar o conhecimento dos candidatos sobre o conteúdo 
da área que eles aprenderam no Ensino Fundamental e Médio. Ao invés de cobrar fórmulas decoradas, a 
prova da Unicamp exige que o candidato pense criticamente sobre o que cada questão pede e utilize seu 
conhecimento para formular uma solução que leve à resposta. 
As questões da prova da 2ª fase exigiram conhecimentos variados dos candidatos, incluindo leitura e 
interpretação cuidadosa dos enunciados, interpretação das tabelas e uso de conhecimento técnico de 
matemática para formular e modelar os problemas a serem resolvidos. As questões foram originais, 
apresentaram enunciados objetivos, e abordaram mais de um tópico do programa. Das 6 questões, 3 foram 
contextualizadas. 
A nota média dos candidatos na prova de matemática foi 7,14, de 24 pontos possíveis, com desvio padrão 
de 5,62. A figura abaixo ilustra a distribuição das notas entre os candidatos. 
 

 
 
Três questões tiverem classificação “excelente” no índice de discriminação, uma teve classificação “ótima” e 
duas tiveram classificação “boa”. Na figura abaixo vemos o diagrama de caixascom a distribuição das notas 
padronizadas da prova de matemática em cada uma das áreas (𝑛 é o número de candidatos de cada uma 
das áreas).  
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A seguir apresentamos os enunciados, objetivos, proposta de resolução e análise do desempenho dos 
candidatos em relação a cada uma das questões. 
 
 
Questão 5 
Durante a pandemia de Covid-19, a imprensa tem utilizado a “média móvel” para divulgar a evolução do 
número de casos notificados da doença. 
Para calcular a média móvel do dia 𝑑 com respeito aos últimos 𝑘 dias, somamos o número de casos do dia 
𝑑 com o número de casos registrados nos 𝑘 − 1 dias anteriores e dividimos por 𝑘. 
 Na tabela abaixo, indicamos, para uma dada cidade, a quantidade de casos notificados em cada dia de um 
determinado mês, e também a média móvel de cada dia com respeito aos últimos 4 dias. Alguns dados 
foram perdidos, e não constam na tabela. 
 

Dia do mês 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Casos notificados 16 18 22 24 24 26 22    32 
  

28 32 30 30 28 28 26 22 20 20 

Média móvel 
   

20 22 24 24 
  

28 31 32 
  

30 30 29 
 

26 24 22 

 
 
 
 
Analisando a tabela, calcule 
 

a) a média móvel do dia 18; 
b) a quantidade de casos notificados nos dias 8, 10 e 11. 

 
 
Objetivo da Questão 
Avaliar a habilidade do candidato para interpretar tabelas e resolver sistemas de equações lineares. 
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Para calcular a média móvel do dia 18, basta calcular a média dos dados dos dias 15, 16, 17 e 18. 
Calculando a média desses 4 dias, temos 

𝑀 = (28 + 28 + 26 + 30)/4 = 28. 



                                       
PROVA COMENTADA ∙ 2ª FASE ∙ COMUM PARA TODOS OS CURSOS                                                                      
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS  
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  
MATEMÁTICA  
 

  
14 

 
b) (2 pontos) 
Para calcular a quantidade de casos notificados nos dias 8, 10 e 11, é preciso utilizar os dados das médias 
móveis. 
Vamos chamar de 𝑥  a quantidade de casos notificados no dia 8, 𝑥  a quantidade de casos notificados no 
dia 10 e 𝑥  a quantidade de casos notificados no dia 11. 
Devemos obter equações que envolvam as variáveis 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 . Uma possibilidade é: 
Utilizando a média móvel do dia 12:  128 = 32 + 𝑥 + 𝑥 + 28 
Utilizando a média móvel do dia 11: 124 = 𝑥 + 32 + 𝑥 + 𝑥  
Utilizando a média móvel do dia 10:  112 = 22 + 𝑥 + 32 + 𝑥  
Obtivemos, portanto, um sistema de equações lineares. A solução desse sistema é 𝑥 = 24, 𝑥 = 34, 
𝑥 = 34. 
 
Desempenho dos candidatos 

 
Comentários Gerais 
Para abrir a prova, optamos por uma questão contextualizada. O assunto “média móvel” tem sido abordado 
diariamente na imprensa na divulgação de dados da pandemia, para melhor representar a evolução dos 
números ao longo do tempo. Considerando o perfil desejado dos candidatos, atentos a temas atuais, a 
banca imaginou que eles estariam familiarizados com o assunto. 
A solução do item a é obtida pelo cálculo de uma média de 4 valores presentes na tabela exposta. A 
solução do item b envolvia modelar o problema como um sistema linear 3 × 3 e resolver. 
No item a, um erro comum foi utilizar de forma incorreta a fórmula para o cálculo da média móvel. Outro erro 
comum foi calcular a média de 4 valores diferentes. No item b, muitos candidatos não deduziram 
corretamente as equações necessárias, ou então resolveram incorretamente o sistema. A maioria das 
provas não estava em branco, e mesmo assim cerca de 33% dos candidatos tiraram nota zero nessa 
questão. 
A banca classificou a questão como média, o revisor como fácil, e na avaliação final da COMVEST ela foi 
considerada média. 
 
 
 
Questão 6 
Uma escola com 960 alunos decidiu renovar seu mobiliário. Para decidir quantas cadeiras de canhotos será 
necessário comprar, fez-se um levantamento do número de alunos canhotos em cada turma. A tabela abaixo 
indica, na segunda linha, o número de turmas com o total de canhotos indicado na primeira linha. 
 

Número total de alunos canhotos 0 1 2 3 4 5 
Número de turmas 1 2 5 12 8 2 

 
  
a) Qual a probabilidade de que uma turma escolhida ao acaso tenha pelo menos 3 alunos canhotos? 
 
b) Qual a probabilidade de que um aluno escolhido ao acaso na escola seja canhoto? 
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Objetivo da Questão 
Avaliar o domínio das noções de probabilidade e contagem, bem como a habilidade para interpretar dados 
numa tabela. 
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Como queremos que a turma tenha pelo menos 3 alunos canhotos, é preciso separar alguns casos: existem 

 12 turmas com 3 canhotos, 
 8 turmas com 4 canhotos e 
 2 turmas com 5 canhotos. 

Portanto, das 30 turmas, 12 + 8 + 2 = 22 têm pelo menos 3 canhotos e com isso a probabilidade é de .  

 
b) (2 pontos) 
Para descobrir o número de canhotos na escola, devemos analisar a tabela. 

 Existem 2 turmas com 1 canhoto em cada uma; portanto, contamos 2 alunos canhotos nessas 
turmas. 

 Existem 5 turmas com 2 canhotos em cada uma; portanto, há 10 alunos canhotos nessas turmas. 

 Existem 12 turmas com 3 canhotos em cada uma; portanto há 36 alunos canhotos nessas turmas. 

 Existem 8 turmas com 4 alunos canhotos em cada uma; portanto há 32 alunos canhotos nessas 
turmas. 

 Existem 2 turmas com 5 canhotos em cada uma; portanto há 10 alunos canhotos nessas turmas. 
Somando tudo, obtemos 2 + 10 + 36 + 32 + 10 = 90 alunos canhotos. A probabilidade de escolher um 
aluno canhoto na escola é de 90/960 = 3/32. 
 
 

Desempenho dos candidatos 

 
 
 
Comentários Gerais 
Essa questão aborda probabilidade aplicada a uma situação concreta. O item a pede a probabilidade de 
uma turma ter pelo menos 3 alunos canhotos. Um erro comum foi considerar exatamente 3 alunos 
canhotos, ou então errar na soma. O item b pede a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ser 
canhoto, e um erro comum foi não determinar a quantidade total de alunos canhotos (e, ao invés disso, 
fazer alguma outra soma não relacionada com a solução do problema). Essa questão teve 25% de zeros e 
44% de notas máximas.  
A banca elaboradora considerou a questão fácil, mas tanto o revisor quanto a COMVEST a consideraram 
média. 
 
 
Questão 7 
Considere um número real 𝑡 ∈ [0,2𝜋) e defina a matriz 
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𝐻 =
1 0
0 1

− 2
cos  (𝑡) cos (𝑡)sen(𝑡)

cos (𝑡)sen(𝑡) sen (𝑡) . 

 
a) Mostre que a matriz 𝐻 é invertível. 

b) Determine valores de 𝑡 tais que 𝐻 ⋅
3
2

=
2
3

.  

 
 
Objetivo da Questão 
Avaliar o conhecimento do candidato sobre relações entre matrizes e sistemas lineares, e simplificação de 
expressões envolvendo funções trigonométricas.  
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Usando as fórmulas de arco duplo, podemos reescrever a matriz 𝐻 como  

𝐻 =
1 − 2cos  (𝑡) −2cos (𝑡)sen(𝑡)

−2cos (𝑡)sen(𝑡) 1 − 2sen (𝑡) =
− cos(2𝑡) −sen(2𝑡)
−sen(2𝑡) cos(2𝑡)

. 

Para mostrar que a matriz é invertível, podemos calcular seu determinante e mostrar que ele é diferente de 
zero. Assim, 

det(𝐻) = −cos (2𝑡) − sen (2𝑡) = −1, 
graças à identidade trigonométrica fundamental. Logo, a matriz é invertível. 
 
b) (2 pontos) 
A questão nos pede para encontrar 𝑡, de modo que 

− cos(2𝑡) −sen(2𝑡)
−sen(2𝑡) cos(2𝑡)

3
2

=
2
3

. 

 
Essa igualdade de matrizes é equivalente ao sistema  

3(− cos(2𝑡)) + 2(−sen(2𝑡)) = 2,

3(−sen(2𝑡)) + 2(cos(2𝑡)) = 3,
 

que por sua vez equivale ao sistema 
−3 cos(2𝑡) − 2sen(2𝑡) = 2,

−3sen(2𝑡) + 2 cos(2𝑡) = 3.
 

 
Multiplicando a primeira linha por 2 e a segunda por 3, e somando as equações, obtemos 
sen(2𝑡) = −1. 

Ou seja, 𝑡 =  ou 𝑡 = . 

 
 
Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
A questão apresenta uma matriz 𝐻 dada como soma de duas outras matrizes 2 × 2. O item a pede para 
mostrar que a matriz tem inversa, ou seja, basta calcular o determinante da matriz e mostrar que ele é 
diferente de zero. Um erro muito comum foi calcular o determinante de cada uma das matrizes 
separadamente – isso não pode ser feito, pois o determinante não é uma função linear. No item b é preciso 
resolver um sistema linear, mas o interesse não está na solução, e sim no valor de 𝑡 que faça funcionar a 
solução dada. São 2 valores possíveis, e um erro comum foi encontrar somente um valor, ou então 
encontrar valores de 𝑡 que não resolviam o sistema (mas resolviam uma das equações). 
Essa questão foi deixada em branco por muitos candidatos, mas a maioria dos que tentaram responder, 
conseguiram alguma pontuação, principalmente no item a. Note que, desconsiderando as notas iguais a 0, 
a questão tem uma boa distribuição da pontuação. 
A banca elaboradora considerou a questão difícil, já o revisor a considerou de nível médio. A COMVEST a 
classificou como muito difícil. 
 
 
Questão 8 
Sejam 𝑎, 𝑏 números reais positivos. Considere a sequência de polígonos 𝑃 , 𝑃 , ⋯ , 𝑃 , ⋯ construídos da 
seguinte forma:  
 

 𝑃  é um retângulo de lados 𝑎 e 𝑏, como mostra a figura 1; 
 𝑃  é obtido de 𝑃 , retirando dele um retângulo de lados medindo 𝑎/2 e 𝑏/2, como mostra a figura 2; 
 𝑃  é obtido de 𝑃 , retirando dele 3 retângulos de lados medindo 𝑎/3 e 𝑏/3, como mostra a figura 3; 
 𝑃  é obtido de 𝑃 , retirando dele 6 retângulos de lados medindo 𝑎/4 e 𝑏/4, como mostra a figura 4; 
 E assim, sucessivamente, 𝑃  é obtido de 𝑃 , como mostra a figura 5. 

 

 
  
a) Determine o perímetro e o número de lados de 𝑃 . 
 
b) Seja 𝐴  a área do polígono 𝑃 , e seja 𝐴 a área do triângulo retângulo de catetos com medidas 𝑎 e 𝑏. 

Encontre a razão 𝑅 = , para 𝑛 arbitrário. 

 
 
Objetivo da Questão 
Avaliar a capacidade do candidato de entender uma construção geométrica, bem como seu domínio de 
geometria plana e progressões aritméticas. 
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O perímetro de 𝑃  não depende de 𝑛, e é igual a 2(𝑎 + 𝑏). O candidato podia argumentar usando a própria 
construção. 
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O polígono 𝑃  tem 2 + 2𝑛 lados, o que pode ser percebido pela regra de construção. Assim, 𝑃  tem 4044 
lados. 
 
b) (2 pontos) 
A área do triângulo retângulo de catetos 𝑎 e 𝑏 é 𝐴 = 𝑎𝑏/2. Para calcular a área de 𝑃 , observe-se que 
𝑃  pode ser dividido em 

𝑆 = 𝑛 + (𝑛 − 1) + (𝑛 − 2) + ⋯ + 3 + 2 + 1 

retângulos de área  .  

A soma anterior é a soma de uma progressão aritmética e resulta em  

𝑆 =
( )

. 

Portanto, 

𝐴 = ∙
( )

= ∙
( )

. 

Logo, 
𝐴

𝐴
=

𝑛(𝑛 + 1)

𝑛
= 1 +

1

𝑛 
. 

 
 
Outra solução muito interessante pode ser obtida traçando-se um lado “diagonal”, calculando-se a área do 
triângulo obtido e somando-se a ela a área dos triângulos que sobram “fora” do triângulo maior. 
 
 
Desempenho dos candidatos 

 
 
Comentários Gerais 
A questão envolve a construção de uma sequência de objetos a partir de um objeto inicial. No item a, pede-
se o perímetro e o número de lados de um dos polígonos da sequência, o 𝑃 . O candidato deveria 
perceber que o perímetro não se altera durante a construção, e o número de lados pode ser obtido de 
várias formas. O erro mais comum foi considerar erroneamente o perímetro como 𝑎 + 𝑏 ou então cometer 
algum erro ao deduzir uma fórmula para o número de lados. No item b o candidato deveria representar a 
área do polígono 𝑃  como uma progressão aritmética, ou usar outra fórmula indutiva, desde que bem 
justificada. Um erro comum foi encontrar uma relação errada baseada nas áreas de alguns poucos 
polígonos. 
A questão foi considerada de dificuldade média pela banca elaboradora e pelo revisor, e considerada difícil 
pela COMVEST. 
 
 
Questão 9 
Em 2019, diversas praias brasileiras foram atingidas por manchas de óleo. Pesquisadores concentraram 
esforços na tentativa de localizar o ponto provável da emissão do óleo. Na figura abaixo, a origem do plano 
cartesiano está localizada no Distrito Federal e cada unidade equivale a 1.000 km.  
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a) Numa primeira investigação sobre a origem do óleo, um navio fez uma sondagem numa área poligonal de 
63.000.000 km2, com vértices 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 e 𝐸, conforme indica a figura acima. Calcule o valor da ordenada ℎ 
do ponto 𝐸 = (19, ℎ).  
 
b) Após a investigação dos resíduos encontrados nas praias indicadas pelos pontos 𝐹 e 𝐺, descobriu-se que 
a fonte provável do óleo encontrava-se no Oceano Atlântico, a uma distância de 12.000 km do ponto 𝐹 e 
18.000 km do ponto 𝐺. Encontre as coordenadas (𝑥, 𝑦) da provável fonte do óleo. 
 
 
Objetivo da Questão 
Avaliar a capacidade do candidato de resolver problemas envolvendo áreas de figuras planas, bem como 
distâncias e interseção de circunferências. 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Para calcularmos o valor da ordenada ℎ do ponto 𝐸, podemos decompor a figura em um trapézio de vértices 
𝐵𝐶𝐷𝐸 e num triângulo de vértices 𝐴𝐵𝐸 (existem muitas outras decomposições possíveis). 
Neste caso, a área do triângulo é igual a 𝐴 = 3(ℎ − 5)/2 e a área do trapézio é 𝐴 = (ℎ + 1) ∙ 5/2. 
Portanto, 

3(ℎ − 5)

2
+

5(ℎ + 1)

2
= 63, 

o que nos dá ℎ = 17. 
 
b) (2 pontos) 
O enunciado nos diz que o ponto (𝑥, 𝑦) dista 12.000 km do ponto 𝐴 = (8,14) e dista 18.000 km do ponto 
𝐵 = (8, −4). Portanto, o ponto (𝑥, 𝑦) satisfaz às equações 

(𝑥 − 8) + (𝑦 − 14) = 12 , (𝑥 − 8) + (𝑦 + 4) = 18 . 
Desenvolvendo as equações, temos 

𝑥 − 16𝑥 + 𝑦 − 28𝑦 = −116, 
𝑥 − 16𝑥 + 𝑦 + 8𝑦 = 244 

 
 
Subtraindo a segunda equação da primeira, obtemos −36𝑦 = −360, e, portanto, 𝑦 = 10. Substituindo este 
valor em qualquer uma das equações (usaremos a equação que dá a distância até o ponto 𝐵), temos que 

𝑥 − 16𝑥 − 64 = 0. 
Resolvendo esta equação e descartando a solução que corresponde a um ponto no continente, obtemos a 
resposta (𝑥, 𝑦) = 8 + 8√2, 10 . 
 
 
Desempenho dos candidatos 



                                       
PROVA COMENTADA ∙ 2ª FASE ∙ COMUM PARA TODOS OS CURSOS                                                                      
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS  
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  
MATEMÁTICA  
 

  
20 

 

 
Comentários Gerais 
O item a da questão pede a identificação de um parâmetro de modo que a área de uma figura plana seja 
um valor dado. Uma forma de fazer isso é realizar uma decomposição da figura maior em figuras mais 
simples, como triângulos, retângulos ou trapézios. Um erro comum foi decompor a figura de forma errada, 
contando duplamente algumas áreas ou deixando de contar outras. O item b envolve a modelagem do 
problema como a interseção de duas circunferências e a resolução do sistema obtido. Alguns erros comuns 
foram: (i) não considerar o quadrado do raio na equação da circunferência, (ii) não usar a escala do gráfico 
corretamente e (iii) não descartar uma das soluções, considerando o fato de que o ponto procurado está no 
Oceano Atlântico. 
A banca elaboradora considerou a questão de dificuldade média, enquanto revisor e COMVEST a 
classificaram como difícil. 
 
 
Questão 10 
Seja 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 2𝑥 + 1 uma função polinomial real. A reta tangente ao gráfico de 𝑦 = 𝑓(𝑥) no ponto 

𝑎, 𝑓(𝑎)  é definida pela equação  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑓(𝑎) − 𝑚𝑎, onde 𝑚 = 3𝑎 − 2. 
 
 
a) Encontre os pontos do gráfico de 𝑦 = 𝑓(𝑥) cuja reta tangente é paralela à reta definida por 𝑥 − 𝑦 = 0. 
 
b) Sabendo que 𝑎 > 0 e que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de 𝑦 = 𝑓(𝑥) no ponto 𝑎, 𝑓(𝑎)  
é 10, determine os pontos de interseção da reta tangente com o gráfico de 𝑦 = 𝑓(𝑥). 
 
 
Objetivo da Questão 
Avaliar os conhecimentos de geometria analítica do candidato, bem como sua capacidade de leitura e 
interpretação de texto. 
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A reta 𝑥 − 𝑦 = 0 pode ser escrita da forma 𝑦 = 𝑥, portanto seu coeficiente angular é 𝑚 = 1. Para que uma 
reta tangente ao gráfico seja paralela à reta 𝑦 = 𝑥, seu coeficiente angular precisará ser igual a 1. 
 
Como o enunciado nos diz que o coeficiente angular da reta tangente é dado por 𝑚 = 𝑔(𝑎) = 3𝑎 − 2, 
devemos resolver 3𝑎 − 2 = 1, o que nos dá 𝑎 = ±1. 
 
Portanto, os pontos do gráfico em que a reta tangente ao gráfico é paralela à reta 𝑦 = 𝑥 são os pontos 

1, 𝑓(1) = (1,0) e −1, 𝑓(−1) = (−1,2). 
 
b) (2 pontos) 
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Se a inclinação no ponto 𝑎, 𝑓(𝑎)  vale 10, então 3𝑎 − 2 = 10, ou seja, 𝑎 = ±2. Como o enunciado diz que 
𝑎 > 0, a única opção é 𝑎 = 2 e o ponto tem coordenadas (2,5). A equação da reta tangente é dada por 
𝑦 = 10𝑥 − 15. 
 
Para encontrar os pontos de interseção desta reta com o gráfico da função, devemos resolver a equação 
𝑥 − 2𝑥 + 1 = 10𝑥 − 15, ou 𝑥 − 12𝑥 + 16 = 0. 
 
Já conhecemos uma das soluções: 𝑥 = 2 satisfaz à equação, pois a reta é tangente ao gráfico de 𝑦 = 𝑥 −
2𝑥 + 1. Portanto, o polinômio 𝑞(𝑥) =  𝑥 − 12𝑥 + 16 é divisível por 𝑥 − 2. Efetuando a divisão polinomial, 
obtemos 

𝑥 − 12𝑥 + 16 = (𝑥 − 2)( 𝑥 + 2𝑥 − 8), 
e as outras soluções são as raízes de 𝑥 + 2𝑥 − 8 = 0, que são 𝑥 = −4 e 𝑥 = 2. O outro ponto de interseção 
da reta tangente com o gráfico de 𝑦 = 𝑓(𝑥) é (−4, −55). 
Assim, a resposta é (2,5) e (−4, −55). 
 
 
Desempenho dos candidatos 
 

 
 
Comentários Gerais 
O item a da questão pede os pontos com reta tangente paralela a uma reta dada. O candidato deveria 
perceber que o que se pede é a resolução da equação 𝑚 = 1, com a expressão de 𝑚 dada no enunciado. 
No item b o candidato deveria primeiro encontrar a equação de uma reta, e depois encontrar os pontos de 
interseção entre essa reta e o gráfico da função apresentada no enunciado. Erros comuns, além de erros de 
conta, envolveram a quantidade de pontos encontrada. 
Essa questão teve uma quantidade alta de respostas em branco, mas a maioria dos candidatos que 
tentaram responder obteve alguma pontuação, pelo menos no item a. 
A banca elaboradora e o revisor consideraram a questão difícil, e a COMVEST a considerou muito difícil. 


