
Quinta-feira 30/09/21 

Disciplina: Matemática - Professora responsável: Jucilene Martins Xavier Tussi. 
 

VOCÊ SABE CALCULAR PERÍMETRO? 

  

Perímetro é a soma dos lados de um polígono (figuras geométricas planas formadas por lados). 

 Exemplo de como calcular um perímetro: 

          
                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=VinPJHxz6AM 

 

1- Genival caminha todos os dias numa praça próximo a sua casa. 

A) Use o espaço abaixo e calcule o perímetro dessa praça:_______________________________ 

B) Se ele der 3 voltas nessa praça, quantos metros ele andará?___________________________ 

       

 

 

 

 

 

2- Calcule o perímetro das seguintes figuras 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VinPJHxz6AM


3- Qual é o perímetro de um quadrado que mede 5 cm? 

(    ) 25 cm  

(    ) 32 cm 

(    ) 20 cm 

(    ) 36 cm 

 

4- Observe a praça a baixo: 

A) Quantos metros tem essa praça?______________________ 

 

B) Camila percorreu a metade da praça. Quantos metros ela 

percorreu?____________________ 

 

 

5- Observe as medidas na planta: 

 

 

Agora calcule o perímetro: 

 

 

 

 



6-  O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de um trapézio 

retângulo. Qual a medida do perímetro desse terreno? 

 

7- Faça os cálculos e descubra qual o perímetro do campo de futebol: 

 

8- Os lados de um triângulo medem 4 cm,3 cm e 5 cm. Qual a medida do perímetro dessa figura? 

    (   ) 16 cm 

    (   ) 14 cm 

    (   )  20 cm 

    (   )  12 cm 

9- Qual o perímetro de um pentágono regular cujo o lado mede 2 cm? 

 

10- O resultado da medida do perímetro dessa figura geométrica,é: 

                                                                                      (    ) Número par. 

                                                                (   ) É duas dezenas + 6 unidades. 

                                                                (   )É o dobro do número 13. 

                                                                (   )É também a soma de 14+12. 

 

 



Disciplina: Inglês - Professora responsável: Adriane Forner. 
 

FOODS, DRINKS AND FAMILY – COMIDAS, BEBIDAS E FAMÍIA  

 

VOCABULÁRIO 
 

Mãe – mother        Pai – Father         Avô – grandfather     Avó – grandmother     Tio – uncle   

Tia – aunt               Primo – cousin     Amigo(a) – friend     Irmão – brother           Irmã – sister 

 

1- Encontre no caça palavras os nomes dos alimentos em inglês da legenda.  

 

 

2-  Pinte o retângulo que contém o nome correspondente em inglês de cada uma das frutas. 

 

 



3-  Ligue as figuras de cada membro da família ao seu nome em inglês.  

 

4- Complete cada um dos números com o nome do membro da família em inglês. 

 


