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GEOMETRIA PLANAGEOMETRIA PLANA

 Perímetro das principais figuras planas
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01. Transforme as seguintes medidas de capacidade.

a) 3,65 l em mililitro b) 8567 ml em litro.

02. Transforme as seguintes medidas de volume.

a) 23,75 hm³ em metro cúbico 

b) 7000 dam³ em quilômetro cúbico
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01. Transforme as seguintes medidas de capacidade.

a) 3,65 l em mililitro b) 8567 ml em litro.

Kl      hl      dal      l       dl       cl      mlKl      hl      dal      l       dl       cl      ml

3,65  3.650 ml0 
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01. Transforme as seguintes medidas de capacidade.

a) 3,65 l em mililitro b) 8567 ml em litro.

Kl      hl      dal      l       dl       cl      mlKl      hl      dal      l       dl       cl      ml

8.567  8,567 l, 
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02. Transforme as seguintes medidas de volume.

a) 23,75 hm³ em metro cúbico 

b) 7000 dam³ em quilômetro cúbico

Km³   hm³   dam³   m³   dm³   cm³   mm³Km³   hm³   dam³   m³   dm³   cm³   mm³

23,75  23.750.000 m³0 0 0 0 
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02. Transforme as seguintes medidas de volume.

a) 23,75 hm³ em metro cúbico 

b) 7000 dam³ em quilômetro cúbico

Km³   hm³   dam³   m³   dm³   cm³   mm³Km³   hm³   dam³   m³   dm³   cm³   mm³

7.000,  0,007 km³0,0 0 



Perímetro (2p): Perímetro de uma figura plana 
qualquer é o comprimento da linha que limita tal 
figura.

Perímetro = Contorno
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Perímetro de um polígonoPerímetro de um polígono



Perímetro dos polígonos regularesPerímetro dos polígonos regulares
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Circunferência  Calcule o comprimento de uma 
circunferência cujo raio mede 10 cm. 

Comprimento de uma circunferênciaComprimento de uma circunferência

102C   cm 20C  cm 8,621014,32C  ou 



Vamos pensar !!!

A) Quanto mede o lado desconhecido? 
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30?109 

1930? 

cm 11? 



Vamos pensar !!!

B) Quanto mede o lado do hexágono regular? 
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cm8 648 



Vamos pensar !!!

C) Qual é a largura do retângulo?
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xLargura 

x2oCompriment 

182x2xxx  186x 
6

18
x  cm 3x 



01. Qual é o perímetro do polígono da figura?
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44992p 

8182p 

cm26 2p 



02. Numa fazenda do interior do Brasil, um terreno retangular tem 
75 m de frente e 148 m de fundo. Zito cercou-o com 5 voltas de 
arame de acordo com a ilustração seguinte. Quantos metros de 
arame, no mínimo, ele gastou? 
 
a) 2.230 m. 
b) 2.460 m. 
c) 3.400 m.
d) 5.600 m.
e) 5.800 m.
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Vamos pensar !!!

O terreno de dimensões 75m x 148m tem perímetro igual a:

2p = 75 + 75 + 148 + 148 = 446 metros

1 volta = 446 metros

5 voltas = 446 m x 5 = 2.230 m
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02. Numa fazenda do interior do Brasil, um terreno retangular tem 
75 m de frente e 148 m de fundo. Zito cercou-o com 5 voltas de 
arame de acordo com a ilustração seguinte. Quantos metros de 
arame, no mínimo, ele gastou? 
 
a) 2.230 m. 
b) 2.460 m. 
c) 3.400 m.
d) 5.600 m.
e) 5.800 m.
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03. O diâmetro da roda de uma bicicleta mede 64 cm. Quantas 
voltas são necessárias para que ela percorra uma distância de 
401,92 m? 
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Se o diâmetro é igual a 64 cm, podemos afirmar que o 
raio vale 32 cm

A distância percorrida em uma volta é igual a

322C  

2314,32C 
cm00,96 2C 
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Para percorrer 401,92 metros

A distância percorrida em uma volta é igual a

cm00,96 2C  m0096 ,2C 

2,0096:401,92

voltas200 
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Márcia cortou uma tira retangular de 2 cm de largura de cada um 
dos quatro lados de uma folha de papel medindo 12cm por 20cm. 
Qual é o perímetro do pedaço de papel que sobrou?

A) 48 cm
B) 50 cm
C) 52 cm
D) 54 cm
E) 56 cm
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GEOMETRIA PLANAGEOMETRIA PLANA

 Área das principais figuras planas

- Quadrado, Retângulo, paralelogramo.
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