
 

 

UNIDADES DE MEDIDA LINEAR E DE SUPERFÍCIE 

NÚMEROS DECIMAIS 

 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO 

Responda às questões abaixo no caderno, copiando os desenhos, quando for possível: 

1. Para representar 1 m2, você pode construir um quadrado de 1 metro de lado, 
utilizando régua, jornal e fita-crepe (ou cola). Construa um quadrado com 1 
metro de lado. Depois de construído, tente medir aproximadamente a área do 
seu quarto de dormir, usando este quadrado de 1 m2. 
 
Esta questão é bem pessoal, mas espera-se que cada aluno construa o 
quadrado de 1 m2 com o jornal que tenha contado quantas vezes este 
quadrado cabe no chão do seu quarto. 
Obviamente, ao final, haverá uma pequena área com dimensões menores do 
que o quadrado, ao qual provavelmente vocês devem ter estimado um valor. 
Por isso, o enunciado menciona aproximadamente. 
 

2. (Saresp-SP) Considerando como unidade de medida o quadrado, a área 
destacada da figura corresponde a quantos quadrinhos? 

 

a) 10  b) 12  c) 17  d) 22 
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3. (Saresp – SP) Veja o desenho que alguém fez no papel quadriculado. Qual é a 
área que o desenho ocupa no papel quadriculado? 
 

a) 26 unidades   b) 28 unidades   c) 30 unidades   d) 32 unidades 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 

4. Observe os dados sobre as quadras de tênis: 
 

 
 

 
 

Dimensões 
Área de Jogo Área de Quadra 

Usuais 10,97 m X 23,77 m 18,00 m X 36,00 m 

Oficiais da CBT e 
da Copa Davis 

 

10,97 m x 23,77 m 
 

18,29 m x 36,57 m 

Recreação 10,97 m x 23,77 m 17,07 m x 34,77 m 

 
 
 



Agora, responda: 
a) Quantos metros quadrados de saibro, aproximadamente, são necessários 

para cobrir uma quadra de tênis oficial?  
Vimos pela tabela que a quadra oficial tem uma área de 18,29 m x 36,57 m. 
Para calcular qual a quantidade de saibro necessária para cobrir a quadra, 
necessitamos calcular a área da quadra, multiplicando a largura pelo 
comprimento. 
 
     18,29 
             x  36,57 
                 12803 
                 9145= 
             10974== 
                                                      5487=== 
                                                     668,8653 
 
Ou seja, a quadra tem uma área de 668,87 m2 (as duas últimas casas foram 
arredondadas). Portanto, será necessário aproximadamente 670 m2 de 
saibro para cobrir a área da quadra. 
         
 

b) Quantos metros quadrados de grama sintética, aproximadamente, são 
necessários para cobrir somente a área de jogo de uma quadra de tênis 
usual? 
Vimos pela tabela que a quadra oficial tem uma área de 18,0 m x 36,0 m. 
Para calcular qual a quantidade de grama sintética necessária para cobrir a 
quadra, necessitamos calcular a área da quadra, multiplicando a largura 
pelo comprimento. 
 
     18 
           x    36 
               108 
                                                         54= 
                648 

 

 

c) Quantos metros quadrados de tela galvanizada são necessários para 
construir um alambrado com 3 metros de altura em uma quadra de tênis 
para recreação? (Obs: Alambrado é uma cerca ao redor da quadra. Neste 
caso, a cerca terá 3 metros de altura) 
Novamente estamos falando de área. Porém, neste caso, temos uma 
segunda medida que está envolvida no problema: o perímetro. 
O alambrado é uma cerca com 3 metros de altura, que será construído ao 
redor da quadra de tênis, com as medidas da quadra de recreação, ou seja: 
17,07 m x 34,77 m. 
Portanto, teremos a seguinte dimensão da quadra: 
 



 
 

17,07 m 
 

 
 
 
 
  34,77 m    34,77 m 
 
 
 
 
 

17,07 m 
 

Assim, o perímetro da quadra será de 17,07m + 34,77m + 17,07m + 34,77m, 
totalizando 103,68 m. 
Com o valor do perímetro, podemos calcular a área da tela galvanizada 
necessária para construir o alambrado ao redor da quadra, multiplicando 
103,68 m x 3 m = 311,04 m2. 
 

 
5. Uma parede tem 8 metros de comprimento por 2,75 m de altura. Com uma lata 

de tinta é possível pintar 10 m2 de parede. Quantas latas de tinta serão 
necessárias para pintar toda essa parede? 
Para saber quantas latas de tinta precisamos para pintar esta parede, 
precisamos calcular a sua área. 
Já sabemos que a área de um quadrado ou retângulo é calculada multiplicando-
se o comprimento pela largura. Assim, 2,75 m x 8 m = 22 m2. 
 
Se é possível pintar 10 m2 de parede com uma  lata de tinta, para pintar 22 m2, 
serão necessárias 2,2 latas de tinta. Como as latas não são vendidas de forma 
fracionada, será necessário comprar 3 latas e sobrará tinta na terceira lata. 
 

6. Agora que você relembrou como calcular com números decimais e relembrou 
como calcular a área de figuras, em uma folha tamanho A4, desenhe um 
esboço da planta baixa da sua casa, destacando as medidas de cada lado, 
calcule a área de cada um dos cômodos e escreva no centro de cada cômodo. 
OBS: Esta questão será considerada como uma atividade avaliativa e deverá 
ser entregue no retorno às aulas presenciais. 


