
 

 

Tarefa 24 – 7° ano – Prof. Luan (MAT) 
Frente F (Áreas de figuras planas) 

 
01. Um terreno possui a forma retangular com dimensões iguais a 30 metros de largura por x metros de 

comprimento. Sabendo-se que sua área é igual a 1200 metros quadrados, qual o perímetro do terreno? 
a) 60 metros 
b) 70 metros 
c) 100 metros 
d) 120 metros 
e) 140 metros 

 
02. O Esquema I mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de 

garrafões, correspondem a áreas restritivas. 
 

 
 

Visando atender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete (Fiba) em 2010, 
que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que 
passaram a ser retângulos, como mostra o Esquema II. 

 

 
 

Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que 
corresponde a um(a) 
a) aumento de 5 800 cm2. 
b) aumento de 75 400 cm2. 
c) aumento de 214 600 cm2. 
d) diminuição de 63 800 cm2. 
e) diminuição de 272 600 cm2. 
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03. Alexandre Graham Bell foi o grande inventor da pipa tetraédrica, que pode ser construída com estruturas 
triangulares em diversos tamanhos, desde que mantidas suas propriedades. Para que a pipa possa subir 
ela não pode ser coberta em toda a sua estrutura, em cada uma delas cobre-se apenas duas faces dentre 
as quatro faces. A Figura 1 mostra o início da construção de uma delas com quatro estruturas. A Figura 2 
mostra a pipa já completa. Supondo-se que o triângulo já coberto que compõe cada face de uma estrutura 
possui base igual a 3 cm e altura 2 cm, a área, em cm², coberta em uma estrutura é igual a  

 

 
a) 3 cm². 
b) 6 cm². 
c) 12 cm². 
d) 18 cm².    
e) 24 cm². 

 
04. A casa de Felipe tem uma sala para dois ambientes e ele decidiu revestir o seu piso com cerâmica. A figura 

abaixo representa a sala com as suas medidas em metros. Sabe-se que cada caixa contém um metro 
quadrado de cerâmica.  

 

 
 

Com base nessa informação e nas medidas indicadas na figura, que quantidade mínima de metros 
quadrados de cerâmica ele terá que comprar? 
a) 38 
b) 39 
c) 43 
d) 48 
e) 50 



Exercícios Complementares 
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