
 

 

Professor – Rodolfo 

Lista 7 – 2020 – Áreas de polígonos e regiões 
circulares 

 

01. Determinar a área de um quadrado cujo perímetro 
é igual ao perímetro de um retângulo cuja base 
excede de 3 cm a altura, sendo 66 cm a soma do 
dobro da base com o triplo da altura. 

 
02. Um quadrado e um losango têm o mesmo 

perímetro. Determinar a razão entre a área do 

quadrado e do losango sabendo que as diagonais 

do losango estão entre si como 3/5  e que a 

diferença entre elas é igual a 40 cm. 
 
03. Um triângulo equilátero, um quadrado e um 

hexágono regular têm o mesmo perímetro, que é 
120 cm. Determinar a razão entre a soma das 

áreas do triângulo equilátero e do quadrado para 
a área do hexágono regular. 

 
04. As diagonais de um paralelogramo medem 10 m e 

20 m e formam um ângulo de 60°. Achar a área do 

paralelogramo. 
 
05. Determinar a área de um retângulo cuja base e 

altura são respectivamente o lado e o apótema de 
um pentágono inscrito em uma circunferência de 

raio 𝑟. 
 
06. Determinar a área de um hexágono regular 

sabendo que seu apótema mede 2√3 cm. 

 
07. Determinar a área de um quadrado cujo lado é 

igual ao lado de um octógono regular inscrito em 
um círculo de raio 𝑟. 

 
08. Determine a razão entre as áreas dos círculos 

inscrito e circunscrito a um hexágono regular. 
 
09. Unindo-se um ponto qualquer P de uma 

semicircunferência às extremidades do diâmetro 
obtemos um triângulo retângulo de catetos igual a 
9 cm e 12 cm respectivamente. Determinar a 

razão entre a área do círculo e a área do triângulo 

retângulo. 
 
10. Os pontos A, B e C são centros dos três círculos 

tangentes exteriormente como na figura ao lado. 
Sendo as distâncias 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  e 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  respectivamente 

iguais a 10 cm, 14 cm e 18 cm, determine as áreas 
desses três círculos. 

 

 

11. Sobre os lados de um triângulo retângulo, 
tomados como diâmetros, constroem-se 
semicircunferências exteriores ao triângulo. Qual a 
relação entre as áreas dos semicírculos 
determinados? 

 
12. (FAUUSP-67) Duas circunferências iguais de raio 

𝑟, tangentes entre si, tangenciam internamente 

uma outra circunferência de raio 3𝑟. Calcular a 

menor das duas áreas limitadas por arcos das três 
circunferências. 

 
13. (EPUSP-67) Calcular a área da superfície limitada 

por seis círculos de raio unitário com centros nos 
vértices de um hexágono regular de lado 2. 

 
14. Calcular a área da parte sombreada. 

 
 

15. Calcule a área da superfície sombreada. 

 
 
16. Calcular a área da parte sombreada sendo 𝐴𝐵 = 𝑡 

e 𝑟 o raio do círculo maior. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Matemática 

 

 

2 

17. Calcular a área da figura sombreada. 

 
 

18. Calcular a área da parte sombreada. 

 
 
19. Na figura a seguir, 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  e 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  são tangentes à 

circunferência menor. Calcule a área sombreada 
em função de 𝑟. 

 
 

20. O apótema do triângulo equilátero ABC inscrito no 

círculo mede √3 cm. Calcular a área sombreada. 

 
 
 

GABARITO 

 
01. 729/4 cm² 

02. 34/30 

03. (2 + 3√3)/6 

04. 100√3 m² 

05. 
𝑟2

4
√15 − 2√5 

06. 24√3 cm² 

07. 𝑟2(2 − √2) 

08. 3/4 

09. 1,04𝜋 

10. 9𝜋 cm²; 49𝜋 cm²; 121𝜋 cm² 

11. A área de um deles é igual à soma das áreas 

dos outros dois. 

12. (5𝜋 − 6√3)𝑟2/6 

13. 2(3√3 − 𝜋) 

14. (𝜋 − 2)𝑎2/2 

15. (4 − 𝜋)𝑎2/2 

16. 𝜋𝑡2/8 

17. 4(𝜋 − 2) 

18. (4𝜋 − 3√3)𝑎2/12 

19. 𝜋𝑟2 

20. 3(4𝜋 − 3√3) cm² 

 


