
 

Não esqueça de colocar seu nome, turma e data na sua atividade 

Faça todos os cálculos necessários: 

1) Observe a forma geométrica a seguir:  

A área desse trapézio em metros quadrado é de:   

(A) 22,5 

(B) 31,5 

(C) 54 

(D) 63 

 

 

2) Paralelepípedos como o apresentado a seguir, serão embalados em uma caixa cujas dimensões são (18 

cm x 24 cm x 30 cm).  

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade máxima de 

paralelepípedos que poderão ser embalados nesta caixa: (Multiplica-se as 

medidas do enunciado. Depois multiplica-se as medidas do paralelepípedo. 

Finalmente faz-se a divisão do maior pelo menor e encontra-se a resposta final). 

(A) 3  

(B) 6  

(C) 9  

(D) 27 

 

3) Num estádio estão presentes 1800 torcedores, dos quais 10% são crianças. Assinale a alternativa que 

apresenta o número de crianças presentes neste estádio.  

(A) 170   (B) 180  

(C) 190   (D) 200 

 

4) O retângulo, a seguir, foi dividido em 9 partes iguais.  

 

A fração que representa a parte pintada do retângulo é:    

(A) 
9

6
             (B) 

6

9
             (C) 

1

9
           (D) 

1

6
 

 

 

5) Observe o gráfico, a seguir, onde estão representados os pontos que cada jogador fez no último jogo de 

basquete: 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao jogador que fez o 

maior número de pontos.  

(A) Alex  

(B) Carlos  

(C) Evandro  

(D) Inácio 
 

 
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: D e E; para este e-mail: leilinhapsco14@gmail.com 
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