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Transforme em metro quadrado: 
a) 500 dm²  
b) 17 km²  
c) 18,36 dam² 
d) 8,37 mm² 
e) 0,013 dam² 
f) 3,1415 cm²  

 

Uma escola pretende cobrir o piso retangular do pátio, 
cujas dimensões são 4 m e 5,5 m. As peças de cerâmica que 
serão utilizadas também são quadradas e a medida do lado 
é 16 cm. Calcule o número mínimo de cerâmicas que serão 
necessárias para essa obra. 

 

Uma cadeira tem o assento quadrado. Foi colada uma fita, 
com 3 m de comprimento, dando uma volta nesse assento. 
Qual é a área, em metro quadrado, do assento dessa 
cadeira? 

 

É necessário um certo número de lajotas quadradas com 
medidas de 25 cm de lado para cobrir o piso de uma 
cozinha, cujas medidas são 5 m de comprimento por 4 m de 
largura. As lajotas são vendidas em caixas com 20 peças em 
cada caixa. Supondo que nenhuma lajota se quebrará 
durante o serviço, quantas caixas serão necessárias para 
cobrir o piso da cozinha? 

 

Uma casa de eventos possui um espaço retangular em que 
as dimensões são 11 hm de comprimento por 900 dm de 
largura. Considerando que cada metro quadrado é ocupado 
por 4 pessoas, qual é a capacidade de indivíduos desse 
espaço? 

 

Sabendo que o perímetro de um quadrado tem medida de 
68 cm, determine a área desse quadrado em centímetro 
quadrado. 

 

A medida do perímetro de um terreno retangular é de 
216 m. Se a medida do comprimento desse terreno é o 
dobro da largura, quais são as medidas, em metro, do 
comprimento e da largura desse terreno? 

 

Julieta deseja revestir, com cerâmica, o piso de uma sala 
retangular, cujas dimensões são 12,5 m de comprimento e 
6,3 m de largura. Sabendo que o metro quadrado da 
cerâmica que pretende revestir esse piso custa R$ 17,80, 
quanto ela irá gastar, no mínimo, na compra dessas 
cerâmicas? 
 

 

Quantas garrafas de 160 mL, cada uma, serão necessárias, no 
mínimo, para engarrafar 10 000 litros de água? 

 

De uma lata com 2,5 kg de doce, foram consumidos 250 g 
no primeiro dia, 200 g no segundo e 450 g no terceiro. Qual 
foi a quantidade, em quilograma, que sobrou nessa lata? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO 

1. a) 5 m² 
b) 17 000 000 m² 
c) 1 836 m² 
d) 0,00000 837 m² 
e) 1,3 m²  
f) 0,000 31415 m² 

2. 860 ladrilhos 
3. 0,5625 m² 
4. 16 caixas  
5. 396 000 pessoas  
6. 289 cm² 
7. 72 m e 36 m  
8. R$ 1 401,75 
9. 62 500 garrafas 

10. 1,6 kg 
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