
 

1. Áreas coloridas 
Calcula a área das partes coloridas nas figuras seguintes. 
(a)      (b)  
 
 
 
 
 
 

2. A caixa de bombons 
Observa a representação da embalagem e a sua 
planificação.  
Pretende-se forrar a embalagem de bombons em cartão 
com a forma de pirâmide quadrangular. Se cada metro 
quadrado de papel custar 1,25 euros, quanto custa o papel 
necessário para forrar a caixa de bombons? 
 

3. Outra caixa 
A caixa da figura tem a forma de um prisma octogonal. As 
bases foram construídas a partir de quadrados com 12 cm de 
lado, sendo-lhes retirados os triangulas dos cantos, como é 
sugerido na figura. A altura do prisma é de 10 cm. 
(a) Qual a área da base da caixa? 
(b) Pretende-se forrar a caixa com papel autocolante colorido. 
Qual a quantidade de papel necessária para o fazer?  
 

4. Um problema de sequências 
 A sequência de figuras, formou-se juntando 
triângulos equiláteros, seguindo uma dada lei: 
 

(a) Quantos triângulos são necessários para 
construir a figura 5? 
(b) Na sequência acima representada existirá alguma figura com um total de 27 triângulos? 
(c) Tendo em conta o número de cada figura (1; 2; 3; … ; n; …), escreve uma fórmula que permita calcular o 
número de triângulos equiláteros utilizados em cada figura. 
 

5. O valor de 2 1
4

2
x +  para x = -1 é:  (A) 4,5  (B) – 3,5  (C) 3,5  (D) – 4,5 

6. Num determinado local, a relação entre a pressão, em 
atmosferas (atm), a que está sujeito um corpo imerso em 
água e a profundidade, em metros (m), a que o corpo se 
encontra é dada pelo gráfico seguinte. 
A partir da análise do gráfico, responde às questões que se 
seguem. 
(a) Se uma pessoa estiver à superfície da água, qual é a 
pressão, em atmosferas, exercida sobre ela? 
(b) Explica por que motivo a relação entre a pressão e a profundidade não é uma relação de 
proporcionalidade directa. 
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