3ª SéRiE - LiSTA 2

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

O perímetro desse pátio, em metros, é
(A) 16

1. Marli recortou, em uma cartolina, um retângulo e um
triângulo com as medidas indicadas nas ﬁguras abaixo.

(B) 30
(C) 32
(D) 36
(E) 44
3. Um fazendeiro dividiu uma área circular de 100m de
raio em setores iguais de ângulo central 45°, conforme a
ﬁgura abaixo.

Em seguida, ela juntou as ﬁguras e obteve o seguinte
polígono.
Sabendo que o comprimento de uma circunferência de
raio r é igual a
, onde
, quantos metros
de arame o fazendeiro vai precisar para circundar a ﬁgura
demarcada?
Qual é a medida do perímetro desse polígono?

(A) 200,785 m
(B) 557 m

A) 17 cm
B) 19,5 cm
C) 26 cm

(C) 478,5 m
(D) 278,5 m
(E) 178,5 m

D) 32,5 cm
E) 16 cm
2. O pátio de uma escola tem o formato da ﬁgura
ABCDEFGH e possui dimensões
e
.

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

(A) 6 cm.
(B) (2π + 4) cm.
(C) 6 cm.

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

4,2 cm

Sabendo que o comprimento de circunferência é
, a quantidade de tela necessária para o jardineiro
circundar a ﬁgura demarcada é:

(D) 4π cm.

8,6 cm

(E) (π + 4) cm.
5. Um jardineiro fez um cercado para plantar ﬂores no
formato da ﬁgura colorida abaixo. Em seguida, ele
resolveu cercá-lo de tela.

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

Sabendo que o comprimento de circunferência é 2π r, a
quantidade de tela necessária para o jardineiro circundar
a ﬁgura demarcada é:

8. Ana Clara resolve modiﬁcar o revestimento do piso de
sua sala de estar e escolhe uma cerâmica cujo formato
está representado na ﬁgura a seguir. A cerâmica escolhida
tem a forma de um quadrado cujo lado mede 40 cm e
possui 4 arcos de circunferência, de raio igual a 10cm,
cujos centros estão localizados nos vértices do quadrado.

(A) 20 m.
(B) (20 + 10π) m.
(C) (10 + 10π) m.
(D) 10π m.
(E) 40 m.
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área
de ﬁguras planas.
6. A ﬁgura abaixo representa um quintal em forma de
trapézio.

Com base nessas informações, qual é a área do desenho
formado na cerâmica, em centímetros quadrados?
(Considere π = 3,14).
(A) 314
(B) 400
(C) 886
(D) 1114

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

(E) 1286

9. No polígono da ﬁgura abaixo, 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
10. 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 m^2.
Portanto, a parte do calçamento que não será refeita
mede

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

