
 

 

UNIDADES DE MEDIDA LINEAR E DE SUPERFÍCIE 

NÚMEROS DECIMAIS 

 

Números Decimais e operações com números decimais é um conteúdo que vocês já 
tiveram. Portanto, para relembrar e revisar as principais questões vinculadas às 
operações com números decimais, vocês devem assistir ao vídeo que se encontra 
postado no site www.educadorpontocom.com.br e, em seguida, resolver os cálculos e 
problemas abaixo. 

Como vocês já conhecem as operações com os números decimais e aqui trata-se de 
revisão, alguns problemas envolvem também conhecimentos de geometria plana, 
cujos conceitos já é de conhecimento de vocês. 

 

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. 
 

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?  
 

b) Quantos metros quadrados de grama sintética, aproximadamente, são 
necessários para cobrir somente a área de jogo de uma quadra de tênis 
usual? 

 

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) 

 
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? 
 

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. 


