
 

 

 

Recuperação do 1° Bimestre – Matemática - Gabarito 

Conteúdo: 
 Unidade de área 

 Área de \polígonos 
 Porcentagem   

Gabarito 

1) Esta é a planta baixa de um apartamento: 

 

a) Medida do lado de cada parede está indicada em que unidade de medida? 

Em centímetros 

b) Determine, em metros quadrados, a área do dormitório 1. 

Área: 3,29 x 2,39 = 7, 8631 

c) Calcule o perímetro  do banheiro. 

Perímetro : 2 x 1,34 + 2x 2,39 = 2,68 + 4,78 = 7,46 

Colégio FAAT 
Ensino Fundamental e Médio 



2) Para encapar 8 cadernos iguais, Amanda comprou apenas 1m2 de plástico adesivo transparente. De 

acordo com as medidas indicadas e se considerar as dobras internas, a quantidade de plástico comprada é 

suficiente? Justifique sua resposta. 

 

 

3)  Quantos metros quadrados de papelão, no mínimo, serão necessários para confecção desta 

embalagem? 



 

4) Resolva as expressões numéricas. 



 

5)   A quantia de R$ 1143,00 representa qual porcentagem de R$ 2540,00? 

x * 2540 = 1143 

x = 1143 / 2540 = 0,45 

Passando para a forma de porcentagem, temos: 

0,45 * 100 = 45%  

6) Sabe-se que 37,5% de uma distância x corresponde a 600 m. Qual a distância x? 

0,375 * x = 600 



x = 600 / 0,375 = 1600 m  

6) Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam Matemática. Quantos professores 
ensinam Matemática nessa escola? 

0,24 * 25 = 6 professores 

8) Na compra de um aparelho obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei 
R$ 102,00 reais pelo aparelho, qual era seu o preço original? 

Como obtive desconto de 15%, paguei o equivalente a 100% - 15% = 85% 

0,85 * y = 102 

y = 102 / 0,85 = 120 reais  

9) Calcule as porcentagens correspondentes: 

a) 2% de 700 laranjas 

0,02 * 700 = 14 laranjas  

b) 40% de 48 m 

0,4 * 48 = 19,2 m  

c) 38% de 200 Kg 

0,38 * 200 = 76 Kg  

d) 6% de 50 telhas 

0,38 * 200 = 76 Kg  

e) 37,6% de 200 

0,376 * 200 = 75,2  

f) 22,5% de 60 

0,225 * 60 = 13,5  

Área de um poligono 

10)  O polígono que tem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices chama-se: 

Quadrado 

Porcentagem 



11) Na minha cidade, foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos alunos para 

chegarem à escola. Responderam à essa pergunta 2 000 alunos. 42% responderam que vão de carro, 25% 

responderam que vão de moto, e o restante de ônibus. Calcule todas as porcentagens possíveis. 

42% de 2000 = 840 

25% de 2000 = 500 

33% de 2000 = 660 

 

12) Ao comprar um produto que custava R$ 1.500,00 obtive um desconto de 12%. Por quanto acabei 

pagando o produto? Qual o valor do desconto obtido?  

12% de 1500 = 180 

1500 – 180 = 1320 

13) Na festa de aniversário do meu sobrinho derrubei uma mesa onde estavam 40 garrafas de refrigerante. 

Sobraram apenas 15% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas sobraram e quantas eu quebrei?  

15% de 40 = 6 s/ quebrar 

40 – 6 = 34 quebrada 

 14) Dos 28 bombons que estavam na minha gaveta, já comi 75%. Quantos bombons ainda me restam? 

75% de 28 = 21 comi 

28 – 21 =  7 restam 

15) Comprei 30 peças de roupa para revender. Na primeira saída eu estava com sorte e consegui vender 

60%. Quantas peças de roupa eu vendi?  

60% de 30 = 18 peças vendidas 

 16) Em uma população de 250 ratos, temos que 16% são brancos. Qual é o número de ratos brancos desta 

população?  

16% de 250 = 40 são branco 

 17) Das 20 moedas que possuo em meu bolso, apenas 15% delas são moedas de um real. Quantas 

moedas de um real eu possuo em meu bolso? 

15% de 20 = 3 moedas de i real 

Simetria 

18) Qual das seguintes figuras apresenta simetria axial? Trace os eixos de simetria de cada uma delas. 

a) b) 
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c) 

      

d) 

            
 

 

 

 

19) Qual das seguintes figuras apresenta simetria central em relação ao ponto O? 

a) 

           

b) 

             
  

c) 

         

d) 

             
 

20) Entre as figuras abaixo identifique:  

a) a assimétrica; ii 

b) as simétricas que tem um só eixo de simetria;, iv 

c) as simétricas que tem mais de um eixo de simetria;  i, v, iii 

d) as simétricas que tem um centro de simetria. iii, v 

 

i) 

    
 

ii) 

      

iii) 

      

iv) v)   



      
             

 


