
 

 

 
PERÍMETRO E ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 

 
 
Vamos relembrar o conceito de PERÍMETRO e de ÁREA, começando pelo conceito de 
perímetro. Na próxima atividade, trabalharemos o conceito de ÁREA. 
 
Para entender o conceito de PERÍMETRO, vamos trazer novamente o exemplo do 
jardim de uma casa (aula de 31 de Março), com as seguintes dimensões e forma, de 
acordo com a figura abaixo: 
 
 
                                                     5m 
 
 
                                                                          5 m 
                           8 m 
 
 
                x 
 
                                                                                       7 m 
 
      y 
 
 

a) Quero cercá-lo com estacas a serem fixadas de metro em metro. De quantas 
estacas precisarei? 

b) Quero, também, cercá-lo com um fio de arame. Quantos metros de fio 
gastarei? 

 

As respostas vêm da soma de todos os metros ao redor do terreno. Então, vamos ver 
quantos metros temos ao redor do terreno. Antes, precisamos descobrir quais as 
medidas que correspondem aos valores de “x” e “y”.  

Analisando a figura, podemos identificar que a medida de “x” corresponde ao valor 8m 
menos a medida de 5 m. Portanto, o valor de “x” é de 3 m. 

Da mesma forma, em relação ao valor de “y”, vemos que há duas medidas que se 
complementam, as medidas de 7 m e 5 m. Portanto, a medida de “y” é de 12 m. 
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Assim, a resposta para as duas perguntas acima é a soma de todas as medidas ao redor 
da figura, ou seja: 

 

5 m + 5 m + 7 m + 3 m + 12 m + 8 m = 40 m 

 

 

Portanto, sempre que quisermos calcular o PERÍMETRO de uma figura geométrica ou 
de uma área geográfica, área de terra ou terreno, temos que somar a medida de todos 
os lados que circundam esta área. 

 

EXERCÍCIOS 

1) Desenhe no caderno e determine o perímetro do quadrado cujo lado mede 7 cm. 
 

2) Desenhe no caderno e determine o perímetro do quadrado cujo lado mede 5,5 cm. 
 

3) Desenhe no caderno e determine o perímetro do retângulo cujos lados medem 7,5 
cm e 5 cm. 
 

4) Desenhe no caderno um esboço (não precisa observar as medidas) e determine o 
perímetro de um terreno retangular cujo lado maior mede 2 vezes o comprimento 
do lado menor, quando o lado menor mede: 

 

a. 20 m 
b. 17 m 
c. 23,5 m 

 

5) Desenhe no caderno um esboço (não precisa observar as medidas) e determine o 
perímetro das partes da sua casa abaixo: 
 

a. Seu quarto 
b. Sala de Estar 
c. Cozinha 


