
MATEMÁTICA – 8º ANO – EJA 

PERÍMETRO 

Perímetro é a linha que contorna a figura.  

Caso seja um polígono o perímetro será calculado somando a medida de todos os lados. 

Carlos e seus amigos irão desenhar o contorno da Bandeira do Brasil, que é retangular, e mede de comprimento 2,50 

metros e de largura 1,80 metros. Logo seu perímetro será: 

 

Perímetro = 2,50 + 1,80 + 2,50 + 1,80  

= 2 ∙ 2,50 + 2 ∙ 1,80  

= 8,60 m 

Agora é com você. 
 

1. Quantos metros de arame são necessários para cercar o terreno da figura? 

 
2. Na aula de Educação Física, os alunos são organizados em grupos de 3 integrantes para fazer o aquecimento e 

cada aluno do grupo deve correr 2 voltas completas sobre o contorno da quadra representada a seguir. 

 

 

a) Cada volta sobre o contorno dessa quadra tem 

quantos metros?   

b) Quantos metros cada aluno vai correr? 

 

3. Uma das obras de arte mais conhecidas no mundo é o quadro Mona Lisa, do italiano Leonardo da Vinci (1452-

1519). Observe uma representação desse quadro e suas dimensões verdadeiras. Quantos centímetros tem o 

contorno dessa obra? 

 
 

4. Quantos metros de tela são necessários para cercar o terreno da figura? 

 



5. Uma praça quadrada deve ser contornada, em toda a sua volta, com uma cerca. Se o lado dessa praça mede 20 

metros, quantos metros de cerca serão necessários? 

 

6. O Estádio Olímpico João Havelange, mais conhecido como Engenhão, foi construído no antigo terreno da Rede 

Ferroviária Federal, na cidade do Rio de Janeiro. As dimensões do campo são 105 m X 68 m. Qual é a perímetro 

do campo? 

 

7. Uma tecelã estava confeccionando um tapete retangular. Depois de finalizado, este tapete ficará com 5 metros 

de comprimento e 2 metros de largura. Qual o perímetro desse tapete? 

 

8. Dona Márcia pregará renda nas toalhas das mesas da festa. Sabendo que as toalhas serão quadradas e devem 

medir 1,80 m de lado, quantos metros de renda ele deverá comprar para cada toalha? 

 

9. Um terreno retangular que mede 18 m de comprimento por 22 m de largura será cercado com três fios de arame 

farpado. Quantos metros de arame farpado serão utilizados? 

 

10. A praça de uma cidade possui a forma de um quadrado. Calcule quantos metros de corda deverá ser gasto para 

cercar a praça para uma festa sabendo que possui 45 m de lado, deseja-se dar 4 voltas com a corda. 

 

11. O dono de uma fábrica irá instalar cerca elétrica no estacionamento que tem forma retangular de dimensões 100 

m por 140 m. 

a) Quantos metros de cerca elétrica ele utilizará? 

b) Por motivo de segurança, pretende, a cada 40 metros, instalar uma câmera. Quantas câmeras ele terá que 

comprar? 

 

12. A chácara do senhor Luís tem o formato e as medidas da figura abaixo. Quantos metros de arame farpado ele 

precisa comprar para cercar a chácara com 6 voltas de fio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente, com tela, os lados de um terreno, exceto o lado 

margeado pelo rio, conforme a figura. Quantos metros de tela serão necessários para a confecção da cerca ? 

 
14. O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de um trapézio retângulo. Qual é a 

medida do perímetro desse terreno? 

 



MEDINDO SUPERFÍCIES (ÁREA) 

 

Quando se coloca carpete no piso de uma sala, forra-se a superfície desse piso. À sua volta, você pode observar várias 

superfícies: no tampo de uma mesa, na folha do caderno, no vidro da janela, nas paredes.  

Uma superfície pode ser medida. A medida de uma superfície é a sua área. Ela pode ser medida em m² (metro 

quadrado), cm² (centímetro quadrado), etc. 

 

Observe o retângulo abaixo, que possui 4 cm de comprimento e 3 cm de largura. 

 
Nele cabem 3 fileiras de 4 quadrados de 1 cm de lado, ou seja, 3 . 4 = 12 quadrados de 1 cm de lado. Sua área é de 

12 cm². 

 

Imagine um terreno que possui 25 m de comprimento e 12 m de largura. Para calcular sua área fazemos: 

    

 

 

 

 

 

A = 25 . 12 = 300 m² 

 

Agora é com você. 
 

1. Veja a planta de uma casa e responda: 

 
a) Qual é a área de cada dormitório?  

b) Qual é a dependência de menor área?  

c) Quantos m² de carpete são necessários para cobrir o piso da sala e do hall?  

d) Quantos m² de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro e da cozinha?  

e) Qual é a área total da casa?  

 

2. Determine a área de cada figura geométrica: 

 
  

 

 

25 m 

12 m 



3. Observe a planta de um apartamento: 

 
a) Quantos metros quadrados de carpete são necessários ao todo para cobrir o piso da sala, do corredor e dos dois 

dormitórios?  

b) Quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha e da área de 

serviço?  

c) Qual o preço do apartamento, sabendo que o metro quadrado custa R$ 800,00? 

 

4. Calcule a área de um retângulo cujo comprimento é 45 metros e a largura é 38 metros. 

 

5. Um campo de futebol possui 75 metros de largura e 105 metros de comprimento. Qual a área deste campo de 

futebol? 

 

6. Um show de rock foi realizado em um terreno retangular de lados 120 m e 60 m.  

a) Qual a área desse terreno? 

b) Sabendo que havia, em média, um banheiro por cada 100 metros quadrados, quantos banheiros havia no terreno? 

 

7. Um investidor comprou um terreno retangular cujos lados medem 250 m e 60 m. Para ser vendido, esse terreno 

será dividido em 12 lotes iguais. Sendo assim, qual será a área de cada lote?  

 

8. O pátio de uma escola tem a forma retangular e suas dimensões são 40m e 32m. 

a) Qual a área desse pátio? 

b) Nesse pátio foi construída uma quadra de basquete de 20m por 12m, qual a área ocupada pela quadra? 

c)  Qual a área livre que restou desse pátio? 

 

9. Pedro deseja colocar piso na área de lazer de sua casa, que possui 9 m de comprimento por 6 m de largura. Quantos 

m² de piso serão necessários? 

 

10. Num terreno quadrado de 20 metros de lado, Carlos construiu uma piscina retangular de 12 metros de 

comprimento por 8 metros de largura. 

a) qual a área do terreno? 

b) qual a área ocupada pela piscina? 

c) qual a área do terreno que sobrou, após a construção da piscina? 

 

 

 

 

 

 

 


