
 

1) Observe a piscina representada em uma plataforma quadrada, a seguir. 
 
Na região da plataforma que estiver ao redor da piscina serão colocados 
azulejos. Sabendo que o m² desse azulejo custa R$ 30,00, quanto será 
gasto com os azulejos nesta obra? Observação: Considere 𝜋 = 3,14 
 
 
 
 

2) Observe a figura a seguir. 
 

Veja que já existe um corte marcando a divisão em partes 
nessa figura. Como todos os ângulos desse quadrilátero são 
retos, todos os seus lados opostos são paralelos e congruentes. 
Assim, pode-se concluir que o quadrilátero é um quadrado.  
O diâmetro do semicírculo é um dos lados do quadrado, por isso, 
seu raio é a metade do lado, ou seja, r = 6 cm. 

Sendo assim, qual a área dessa figura? 
 

 
3) Observe a figura representado na figura a seguir. 

Calcule a medida da área dessa figura, considerando as medidas 
que foram colocadas nele. 
 
(A) 750 cm² 
(B) 1 500 cm² 
(C) 2 250 cm² 
(D) 3 000 cm² 
 

 
4) Seja um triângulo isósceles com dois lados medindo 5 cm e a base medindo 6 cm. Qual a 
área desse triângulo? 
 
5) Observe a área de um tabuleiro representado na figura a seguir.  

Qual é a área desse tabuleiro, sabendo que a distância entre o ponto 
E e a base da figura CD é igual a 10 cm? 
 
(A) 100 cm² 
(B) 187 cm² 
(C) 287 cm² 
(D) 387 cm² 
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6) Observe a figura que representa os terrenos a seguir. 
Paulo plantou vegetais lado a lado nesses terrenos de 
formato quadrado com aproximadamente 25 m² de área 
cada um. Para cercar toda essa horta, ele comprará 
arame e dará 3 voltas em toda a plantação, inclusive 
entre os terrenos.  
Qual quantidade de arame ele precisará comparar para 
fazer isso? 

 
7) Juliana comprou um salão de festas com formato de trapézio com as medidas indicadas na 
figura abaixo.  

Ela deseja cobrir o chão com pisos quadrados de 
lado medindo 30 cm. Quantos pisos serão 
necessários para cobrir todo o chão, 
considerando que devem ser comprados 10% a 
mais para repor as perdas dos pisos quebrados 
ou recortados? 
 
 
 

8) Luna vai cobrir o chão da sala de sua casa com um tipo de piso que possui 400 cm² de 
área. A sala tem formato retangular, com 4 m de comprimento e 2 m de largura. 
 
a) Quantos pisos serão necessários para cobrir todo o chão da sala? 
 
b) O irmão de Luna afirmou em uma conversa que se as dimensões da sala fossem dobradas, 
então ela precisaria comprar o dobro da quantidade de pisos. Ele está correto? 
 
9) Observe a figura abaixo. 

 
Essa figura representa a planta de um escritório com as 
medidas indicadas em metros. Sabendo que os ângulos nos 
vértices A, B, C, D e E dessa figura são retos e que serão 
colocados pisos neste salão, determine qual a área total do 
escritório.  
 
 
 

10) Joana comprou um terreno com formato de um trapézio, conforme mostra a figura a 
seguir. 

 
Para a montagem de sua loja, ela deseja construir um galpão 
retangular, de forma que ele ocupe exatamente a metade da 
área do terreno, visando utilizar a outra metade como área de 
estacionamento. Qual seria a melhor solução? 
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