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  Exercício 1

Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular, que 
possui as seguintes dimensões: 4 m e 5,5 m. Os ladrilhos 
utilizados são quadrados com 16 cm de lado. Calcule o 
número de ladrilhos necessários. 

 

 Exercício 2

Uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. 
Suponhamos que uma formiga, partindo de um dos cantos 
da cadeira, andou três metros para contornar todo o 
assento. Qual é a área do assento da cadeira? 
 

 Exercício 3

É necessário um certo número de lajotas quadradas de 
25 cm para cobrir o piso de uma cozinha com 5 m de 
comprimento por 4 m de largura. Cada caixa possui 20 
lajotas. Supondo que nenhuma lajota se quebrará durante 
o serviço, quantas caixas serão necessárias para cobrir o 
piso da cozinha? 

 

 Exercício 4

Um empresário possui um espaço retangular de 11,0 hm 
por 900 dm para eventos. Considerando que cada metro 
quadrado é ocupado por 4 pessoas, qual é a capacidade 
máxima de pessoas desse espaço? 

 

 Exercício 5

Assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo que o 
número que representa o seu perímetro é o mesmo que 
representa sua área. 

A  5  

B  4  

C  6  

D  8  

 Exercício 6

Um terreno de forma retangular tem perímetro igual a 
96 m. Se a medida do comprimento do terreno é o triplo 
da largura, qual é o comprimento e a largura do terreno? 

 

 Exercício 7

Uma piscina tem 10 m de comprimento, 800 cm de largura 
e 3 m de profundidade. Quantos litros de água são 
necessários para encher totalmente essa piscina? 

 

 Exercício 8

Qual é o volume, em litros, de um paralelepípedo de 8 cm 
de comprimento, 3 cm de altura e 0,04 m de largura? 

 
 

 Exercício 9

Responda. 

a) Quanto é 25% de 400? 

b) Quanto é 90% de 50? 

c)  Se 30% de um número é 51, qual é esse número? 

d) Se 20% de um número é 6, qual é esse número? 

e) Aristóteles gastou 20% do que tinha com uma lapiseira 
e ainda ficou com 32 reais. Qual quantia Aristóteles 
tinha inicialmente? 

 

 Exercício 10

Determine a taxa percentual em cada situação. 

a)  Para verificar a opinião sobre um determinado jogo 
para computador, foram entrevistados 400 
adolescentes, e apenas 140 disseram que gostam do 
jogo. Qual é a porcentagem dos entrevistados que não 
gostam desse jogo? 

b)  Em um simulado para o 6o ano com 84 questões, 
quantos por cento fez o aluno que acertou 63 questões? 

c)   Se em uma turma com 35 alunos no total, 28 alunos 
têm 11 anos de idade. Qual o percentual que 
representa o número de alunos que têm idade 
diferente de 11 anos? 
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