
 
1) Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 40 cm. 
(Use π = 3,14) 
 
 
 
2) Medindo o comprimento de uma circunferência com um barbante, obteve-se 94,2 cm. Qual 
a medida do raio e do diâmetro dessa circunferência? 
(Use π = 3,14) 
 
 
 
3) O raio da roda de uma bicicleta mede 25cm. 
a) Qual o comprimento da circunferência da roda? 
 
b) Quantos centímetros a bicicleta percorrerá após a roda efetuar 30 voltas? 
(Use π = 3,14) 
 
 
 
4) Considerando que uma circunferência tem 25cm de raio, responda e assinale a opção 
correta. (Use π = 3,14) 
a) Essa circunferência tem 1.570 cm de comprimento: 
 
b) Essa circunferência tem 75 cm de diâmetro: 
 
c) Essa circunferência tem 157 cm de comprimento: 
 
 
 
5) O raio de uma circunferência mede 10 cm. Determine o comprimento da circunferência? 
(Use π = 3,14) 
 
 
 
6) Em cada item abaixo, determine o comprimento da circunferência: 
(Use π = 3,14) 
a) O raio mede 5 cm: 
 
b) O diâmetro mede 30 cm: 
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7) O comprimento da circunferência de uma das rodas de uma bicicleta, mede 125,6 cm. 
Determine o raio. (Use π = 3,14) 
 
 
 
 
8) Observe o hexágono regular a seguir. 

 
Sabendo que a área deste hexágono é igual a 42 cm², determine a área 
de um dos triângulos que compõem esse hexágono. 
(A) 4 cm² 
(B) 5 cm² 
(C) 6 cm² 
(D) 7 cm² 
 

 
9) Observe que a caixa a seguir possui 2m de comprimento, 3m de largura e 3m de altura.  

 
De acordo com as dimensões especificadas da caixa, a medida do seu 
volume corresponde a  
(A) 8 m3 
(B) 9 m3 
(C) 15 m3 
(D) 18 m3 

 
 
 

10) Inácio faz diariamente suas caminhadas em um parque que possui a forma e as medidas 

expressas na figura a seguir:  

Em uma volta completa ele percorre  
(A) 1 070 m 
(B) 1 170 m  
(C) 1 370 m 
(D) 1 470 m 

 
 
 

 
11) Observe a figura a seguir:  

 
A medida da área da região branca é de:  
(A) 32 m2 
(B) 160 m2 
(C) 192 m2 
(D) 224 m2 

 
 
Enviar as respostas dos estudantes do 8 ano: A, B e C ; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 
Enviar as respostas dos estudantes do 8 ano: E; para este e-mail: leilinhapsco14@gmail.com 
Enviar as respostas dos estudantes do 8 ano: E; para este e-mail: jailson.loecadio@seduc.go.gov.br 
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