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1. Na malha quadriculada abaixo, cada quadrado 

corresponde a 10 m² de área. A região sombreada 

representa uma praça que se deseja construir. 

 
Qual a área que essa praça ocupará? 

(A) 180 m².  

(B) 160 m².  

(C) 140 m².  

(D) 120 m². 

2. Uma pessoa faz caminhadas em uma pista 

desenhada em um piso quadriculado, no qual o lado de 

cada quadrado mede 1m. A figura abaixo representa 

essa pista. 

 

Na caminhada essa 

pessoa anda: 

(A) 24 m  

(B) 20 m  

(C) 22 m  

(D) 36 m 

 

 

3. Marina usou um elástico para representar uma figura 

no quadro de preguinhos que a professora levou para a 

sala de aula. Veja o que ela fez. 

 
(A) 18 cm  

(B) 20 cm  

(C) 22 cm  

(D) 16 cm 

4. Ricardo anda de 

bicicleta na praça perto de 

sua casa, representada 

pela figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Se ele der a volta completa na praça, andará  

 (A) 160 m.  

(B) 100 m.  

(C) 80 m.  

(D) 60 m. 

5. Em um domingo Dário pegou o seu carro e foi 

passear nas casas de seus amigos e depois retornou. 

Veja o trajeto que Dário fez: 

 
Dário percorreu: 

(A) 150 m.  

(B) 160 m.  

(C) 140 m.  

(D) 120 m. 

6. Renato vai para a escola por um lado e retorna por 

outro representado pela figura abaixo. 

 
Renato anda quantos metros indo e voltando da sua 

escola:: 

(A) 350 m.  

(B) 380 m.  

(C) 480 m.  

(D) 420 m. 

7. Ricardo fez um cercado com algumas estacas com 

uma distância de 1 metro. Veja a figura abaixo. 

 
Como Ricardo vai fazer uma volta com arame nas 

estacas, ele gastará quantos metros de arame? 

(A) 14 m  

(B) 10 m  

(C) 12 m  

(D) 16 m 

 


