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O piso de uma varanda retangular é coberto por ladrilhos quadrados 

como mostra a figura acima. Se o perímetro do piso é 7,2 metros, o lado 

de cada ladrilho, em cm, mede:  

(A) 40 (B) 38 (C) 36 (D) 30 (E) 24  
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Em um terreno de 800 m² será construída uma casa que ocupará uma 

área retangular de 25 m de comprimento por 15 m de largura. A área livre 

do terreno, em m ², será de  

(A) 575  

(B) 525  

(C) 475  

(D) 425  

(E) 375  
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Quantos azulejos devem ser usados para compor uma parede retangular 

de 5m de comprimento por 3m de altura, sabendo-se que cada azulejo 

tem a forma de um quadrado de 25cm de lado? 

a) 240  

b) 2.000  

c) 20.000  

d) 250  

e) 33.000 
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Numa sala de aula, o quadro negro, que mede 6m por 0, 9m, vai ser 

adaptado para permitir construções de gráficos. Essa adaptação cobrirá 

30% de sua área. Quantos metros quadrados restarão para utilização 

convencional? 

a) 16, 2m2  

b) 3, 78m2  

c) 2, 7m2  

d) 4, 02m2  

e) 1, 62m2 
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Em um terreno retangular com 20m de frente e 16m na lateral, foi 

construído um depósito na área sombreada da figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A área do terreno que ainda ficou livre (área clara) é de:  

A) 180m² B) 190m² C) 140m² D) 210m²  
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A figura acima é formada por um quadrado e um retângulo. Se a área 

total da figura é de 275 cm², pode-se afirmar que a área do retângulo, em 

cm², é igual a:  

(A) 25 (B) 50 (C) 67 (D) 75 (E) 80  
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Um show artístico lotou uma praça semicircular de 110 m de raio. A 

polícia civil, que fez a segurança no local, verificou que havia uma 

ocupação média de 4 pessoas por m2. A quantidade de pessoas 

presentes na praça era :  

considerando π = 3.  

A inferior a 60.000.  

B superior a 60.000 e inferior a 65.000.  

C superior a 65.000 e inferior a 70.000.  

D superior a 70.000 e inferior a 75.000.  

E superior a 75.000.  


