Escola Secundária com 3ºCEB de Lousada
Ficha de Trabalho de Estudo Acompanhado do 8º ano - nº___ Data ____ / ___ / 2009
Assunto: Equações; Áreas e Volumes
Lições nº ____ , ____, ____ e _____

1. Pisa-papéis
Na figura podes observar o projecto de um pisa-papéis formado por dois cilindros
de vidro, de alturas x e 3,5 cm. Quanto tem de ser a altura x, para que o
volume do pisa-papéis seja 264 cm3 ?

2. Círculos e quadrado
Observa a figura em que [ABCD] é um quadrado. Admite que a área de cada
um dos círculos é de 9

a.
b.

π cm2.

Mostra que o perímetro do quadrado [ABCD] é igual a 48 cm. Apresenta todos os cálculos que
efectuares.
Determina a área da zona não colorida.

3. área da Superfície Esférica

Nota: Asup erfície esférica = 4 .π .r 2

A área da superfície de uma esfera é 257π cm2. Qual o valor exacto do seu volume?

4. O chão do hall de um hotel é um trapézio com 105 m2 de área.
Determina a distância d, em metros.

5. Observa a figura ao lado:
De acordo com os dados, determina x.

6. Observa as figuras e calcula as dimensões
desconhecidas.

7. A Pirâmide
Na figura está representada a planificação de uma pirâmide
quadrangular regular.
Sabe-se que:
- a área da base da pirâmide é 75% da área lateral;
- a área total da pirâmide é 2100 cm2.
Determina:
a.

A área da base e de cada face lateral da pirâmide.

8. Superfície Corporal de uma Criança
Não é possível determinar exactamente a área da superfície corporal
de uma pessoa; no entanto, é importante conhecer esse valor para
efectuar alguns tratamentos médicos. Vários cientistas têm
desenvolvido fórmulas, mais ou menos simples, para estimar essa área.
Uma das fórmulas, utilizada para crianças que pesem entre 3 a 30 kg, é a seguinte:

Responde às questões seguintes e apresenta todos os cálculos que efectuares.
a.
b.
c.
d.

Entre que valores varia a área da superfície corporal das crianças a quem é aplicada esta fórmula?
Se a área de superfície corporal de uma criança, a quem for aplicada esta fórmula, for de 1m2,
quanto é que ela pesa?
Calcula a área da superfície corporal para uma criança que tenha 20 kg de peso.
A Joana anda no primeiro ano de escolaridade. O médico do Centro de Saúde utilizou a fórmula para
determinar a área da superfície corporal das crianças da sala da Joana e verificou que era sempre
igual ou superior a 0,6 m2. Entre que valores pode variar o peso das crianças da sala da Joana?

9. Um canteiro florido de uma escola tem a forma e as dimensões indicadas:

a.
b.

c.

Qual a área do canteiro?
20% da área de um canteiro
não está florida. Qual a área
florida?
Qual será a base de um
outro canteiro triangular que
tem a mesma área e a mesma
altura do da figura?

