
 

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

Assista aos vídeos, para depois responder as atividades abaixo. Não esqueça de fazer todos os 

cálculos necessários 

 

1 - Perímetro  

https://www.youtube.com/watch?v=ws8xoT9E6Ls 

 

2 - Planificação de sólidos 

https://www.youtube.com/watch?v=v847Jf-E7n4 

 

3 - Figuras geométricas  

https://www.youtube.com/watch?v=yXYooR_QZ3Y 

 

1) Observe abaixo o modelo de um cubo. Ele tem 11 planificações diferentes, isto é, 

existem 11 diferentes moldes possíveis para se montar um cubo, por meio de dobradura. 

 

 

Identifique dentre as alternativas abaixo, uma dessas planificações: 

 

 

 

 

2)  O copo de água da figura abaixo é dividido em três partes iguais por linhas pontilhadas. 

A fração do copo com água é: 

 

 (A)  
1

2
   (B)  

2

3
   (C)  

1

5
   (D)  

1

4
 

 

 

3) Uma loja vende botijões térmicos para bebidas em dois tamanhos. O botijão com capacidade para 8 litros 

é vendido por R$ 56,00. Se o preço dos botijões for proporcional à capacidade, 

o preço do botijão de 2 litros é: 

(A) R$ 50,00 

(B) R$ 28,00 

(C) R$ 20,00 

(D) R$14,00 
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4) Uma pessoa, para manter-se saudável, precisa fazer caminhadas, dando dois passos a cada metro 

percorrido. Mantendo-se nesse ritmo, quantos metros ela percorre após 500 passos dados? 

(A) 150 passos 

(B) 250 passos  

(C) 350 passos 

(D) 550 passos 

 

5) Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas 

imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria 

obterá a partir dessas planificações? 

(A) Cilindro, prisma de base pentagonal e 

pirâmide 

(B) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide 

(C) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide 

(D) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma 

 

6) A praça de uma cidade possui o formato de um quadrado. Calcule quantos metros de corda são necessários 

para cercar, sabendo-se que cada lado mede 45 metros, e que deseja-se dar 4 voltas com a corda. 

 

7) Em uma sala quadrada foram gastos 24,80 m de rodapé de madeira. A sala tem apenas uma porta de 1,20 

m de largura. Considerando que não é necessário colocar rodapé no local da porta, calcule a medida de cada 

lado desta sala. 

8) Um campo de futebol possui 155 m de comprimento e 75 m de largura. Quantos metro de tela serão 

necessários para cercar este campo? 

 

9)  Qual o perímetro do polígono abaixo? 

(A) 9,2 cm 

(B) 9,3 cm 

(C) 9,4 cm 

(D) 9,5 cm 

 

 

 

 

10) Suponha que o perímetro do polígono representado pela figura abaixo meça 240 cm. Se todos os lados tem 

a mesma medida x, qual é o valor de x? 

 

 

(A) 20 cm 

(B) 30 cm 

(C) 40 cm 

(D) 50 cm 

 

 

 

 
Enviar as respostas dos estudantes do 7 ano: A, B; para este e-mail: professoraivanda@gmail.com 

Enviar as respostas dos estudantes do 7 ano: C e D; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 

Enviar as respostas dos estudantes do 7 ano: E; para este e-mail: jailson.loecadio@seduc.go.gov.br 
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