3ª SéRiE - LiSTA 1

D11 - Resolver problema envolvendo o cálculo de
perímetro de ﬁguras planas.

3. Um fazendeiro dividiu uma área circular de 100m de
raio em setores iguais de ângulo central 45°, conforme a
ﬁgura a seguir.

1. Um terreno tem a forma de um trapézio isósceles
com as medidas registradas a seguir:

Qual é a medida do perímetro desse terreno?
(A) 19 m

Sabendo que o comprimento de uma circunferência de
raio r é igual a
, onde
, quantos metros
de arame o fazendeiro vai precisar para circundar o setor
circular da ﬁgura demarcada?

(B) 22 m

(A) 200,785 m

(C) 32 m

(B) 557 m

(D) 44 m

(C) 478,5 m

(E) 100 m

(D) 278,5 m
(E) 178,5 m

2. Maria vai contornar com renda uma toalha circular
com 50 cm de raio, conforme a ﬁgura abaixo.

Quanto Maria vai gastar de renda?
A) 100 cm
B) 300 cm
C) 600 cm
D) 2 500 cm
E) 7 500 cm

4. Um jardineiro fez um cercado para plantar ﬂores no
formato da ﬁgura em cinza a seguir. Em seguida, ele
resolveu cercá-lo de tela.

Sabendo que o comprimento de circunferência é
,
a quantidade de tela necessária para o jardineiro
circundar a ﬁgura demarcada igual a em cinza é:
(A) 6 cm.
(B) (2π + 4) cm.
(C) 6 cm.
(D) 4π cm.
(E) (π + 4) cm.

5. Antes de cada treino, os jogadores de um time de
futebol correm ao redor do campo mostrado na ﬁgura a
seguir:

Quantos metros eles percorrem ao dar cinco voltas e
meia ao redor do campo?
(A) 1600 m.
(B) 1900 m.
(C) 6300 m.
(D) 1760 m.
(E) 2000 m.
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área
de ﬁguras planas.

6. No polígono da ﬁgura a seguir, PQ é paralelo a TS e UT
é paralelo a RS.

A medida da área desse polígono, em metros quadrados, é
A) 15
B) 19
C) 20
D) 23
E) 24

7. (ProEB)Na ﬁgura abaixo, ABCD é um retângulo, com
8,6 cm de comprimento e 4,2 cm de altura.

4,2 cm

5. (SAERJ). A ﬁgura abaixo representa um pátio em forma
de trapézio.

8,6 cm
Para pavimentar esse pátio, quantos metros quadrados
de cerâmica são necessários?
A) 11 m²
B) 14 m²
C) 16 m²
D) 20 m²
E) 22 m²

A área da superfície hachurada é:
(A) 12,80 cm²
(B) 18,06 cm²
(C) 25,60 cm²
(D) 36,12 cm²
(E) 53,76 cm²

8. (Concurso público – PMO). Uma parede que tem
7,2 m2 de área foi revestida com azulejos
quadrados, medindo cada um 40 cm de lado. O
número mínimo desses azulejos para revestir toda
a parede é igual a

10. ( PD-GO)Observe o quadrilátero representado na
malha quadriculada a seguir:

(A) 20.
(B) 30.
(C) 45.
(D) 60.
(E) 90.
A área deste quadrilátero é igual a
9. A malha quadriculada tem todos os quadradinhos de
mesma medida e representa um calçamento. A parte
que aparece sombreada está daniﬁcada e será
totalmente refeita. A parte sombreada mede 108 m2.
Portanto, a parte do calçamento que não será refeita
mede

(A) 16 cm2.
(B) 32 cm2.
(C) 55 cm2.
(D) 64 cm2.
(E) 70 cm2.

(A) 54 m2.
(B) 97 m2.
(C) 105 m2.
(D) 116 m2.
(E) 117 m2.

