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Resumo
Neste artigo, objetiva-se verificar o conhecimento do aluno sobre os conceitos de área e
perímetro de figuras planas. Foram apresentados, para isso, dois questionários a respeito
do assunto em questão. O primeiro deles é de familiarização com as ideias presentes em
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tais conceitos. Já o segundo tem como objetivo verificar a compreensão do conceito de
área e de perímetro por meio da aplicação de questões envolvendo tais assuntos. Os
referidos questionários foram submetidos a cento e oitenta e um alunos da Rede Pública
de Ensino, sendo eles oriundos de duas Escolas Municipais e uma Estadual do Rio de
Janeiro. Ao término de ambos os questionários foi realizada a socialização das respostas
encontradas pelos discentes. Baseado em nosso referencial teórico, procuramos
investigar, com isso, a compreensão destes conceitos por parte dos alunos. Nestas
socializações, constatamos as dificuldades apresentadas por eles com relação à
geometria e, em particular, com o assunto: área e perímetro de figuras planas.
Palavras-chave: Área; perímetro; ensino de geometria.
Abstract
In this article, the objective is to verify the student's knowledge about the concepts of area
and perimeter of plane figures. Two questionnaires were presented for this purpose. The
first of these is familiarization with the ideas present in such concepts. The second
objective is to verify the understanding of the concept of area and perimeter through the
application of questions involving such subjects. The referred questionnaires were
submitted to one hundred and eighty one students of the Public Teaching Network, being
they come from two Municipal Schools and one State of Rio de Janeiro. At the end of both
questionnaires the socialization of the answers found by the students was performed.
Based on our theoretical framework, we seek to investigate, with this, the students'
understanding of these concepts. In these socializations, we see the difficulties presented
by them in relation to geometry and, in particular, to the subject: area and perimeter of flat
figures.
Keywords: Area; perimeter; geometry teaching.

Introdução
O presente trabalho é fruto de uma investigação acerca do ensino de geometria,
que tem sido tema de estudo de muitas pesquisas. Em nossas práticas de sala de aula,
percebemos que o domínio dos conceitos geométricos por parte dos alunos e muitas
vezes dos professores é cada vez mais falho. Observamos que alguns estudos tratavam
da subjugação da geometria frente à álgebra, que segundo Queiroz (2010) tem cunho
histórico. Para uma melhor compreensão detalharemos, com base nesse trabalho, a linha
histórica que foca no ensino de geometria durante o século XX.
Dentre os diversos conceitos da geometria, escolhemos trabalhar com área e
perímetro. Essa escolha foi influenciada pelos anos de escolaridade que temos acesso
em nossa prática docente e pela sua importância e fácil adaptação e relação com o nosso
cotidiano. Para esta investigação foram elaboradas atividades que buscassem responder
as nossas questões a respeito do conhecimento dos alunos sobre os tópicos abordados.
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Essas foram pensadas levando em consideração os trabalhos de Imenes (1985) e Diniz e
Smole (2002) que propõe diversas atividades sobre esses temas.
A atividade contém quatro etapas e foi aplicada em três escolas públicas de
diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro. Totalizando cento e oitenta e um
alunos, dentre eles discentes do Ensino Regular e da Educação e Jovens e Adultos, com
faixa etária diversificada. Os dados obtidos foram compilados e interpretados aqui nesta
escrita.
Fundamentação teórica
O ensino de geometria é tema de diversos trabalhos na área da educação
matemática. Para compreender o motivo pelo qual esse tópico tem sido abordado,
Queiroz (2010) faz uma retrospectiva histórica, que permite uma melhor localização
temporal do ensino de matemática no Brasil.
Na Europa do final do séc. XIX, por meio das construções geométricas, o ensino de
geometria era altamente conceituado, pois a modernização dos meios e vias de
transporte requisitava grande conhecimento nessa área. Segundo Zuin (2003), sob a
influência do movimento escolanovista e do positivismo, no período de 1920 até 1970, o
ensino de desenho geométrico e da geometria foram regulamentados para os ensinos
normal e primário brasileiros.
Na Era Vargas, o Ensino Básico foi reformulado para suplantar a demanda por um
ensino que não se preocupasse exclusivamente com a preparação para o Ensino
Superior e sim com a preparação para o mercado de trabalho, com a profissionalização.
Nesse contexto, aconteceu a fusão das unidades temáticas álgebra, geometria e
aritmética em uma única disciplina. Mais tarde, em 1942, o desenho geométrico acabou
por se aproximar das artes, sedimentando o uso dessa matéria como um auxiliar didático.
Em 1950, foi incumbido a esse assunto a função de traçar segmentos, figuras planas e
espaciais em perspectiva, voltando a ser uma ferramenta de apoio do ensino da
geometria. Na década de 60, a geometria perde espaço. Os avanços tecnológicos
fomentam uma reformulação no ensino da matemática, resultando na Matemática
Moderna que por sua vez passa a preferir uma abordagem algébrica e abstrata, como
destaca Queiroz (2010).
[...] a Matemática Moderna apresentava ainda uma proposta explícita
de seus compromissos com o progresso técnico, assumindo a
matemática como base de uma cultura voltada para a ciência e
tecnologia, tendo como meta ensinar ao aluno mais a abstrair do que
a se preocupar com aplicações diretas voltadas para o seu meio.
(QUEIROZ, 2010, p. 4).

Esse movimento teve grande influência no ensino de matemática brasileiro e se
perpetua até hoje por muitas escolas, ao valorizar a álgebra e ao reservar para a
geometria uma abordagem superficial, isolada do desenho geométrico. Essa organização
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atingiu também a formação de professores, que foram formados sem o domínio desse
assunto prejudicando o seu ensino nos anos seguintes. Desde os anos 80 até hoje,
trabalhos vêm sendo elaborados relatando experiências e apresentando os malefícios que
uma educação nesses moldes traz.
Nesse contexto, de progressiva conscientização da real importância dessa
disciplina na Educação Básica, tomamos os tópicos de área e perímetro de figuras planas
como objetos de estudo do nosso trabalho.
Em sua pesquisa, Imenes (1985) apresenta atividades desenvolvidas sobre esse
assunto, que pretendem auxiliar os professores a desenvolver este tópico no dia a dia da
sala de aula. Ressaltamos que o autor justifica que para melhor compreensão dos
assuntos área e perímetro por parte do aluno, é necessário despertar nele o interesse por
este campo da matemática. Para alcançar seu objetivo, o autor explora problemas
interessantes que se conectam com a realidade do aluno, como, por exemplo, tratar as
irregularidades das figuras através de mapas e folhas de planta.
O autor defende ainda que se trabalhe os dois objetos de conhecimento (área e
perímetro) paralelamente e que dessa experiência o aluno consiga compreender a
independência destes assuntos, aprendendo assim a diferenciar os dois conceitos. De
acordo com Imenes (1985), justifica-se a separação de ambos os conceitos pela confusão
que os alunos podem fazer com sua concatenação. Contudo, o autor destaca que
precisamos compreender que, na verdade, o que se passa é o contrário: a não relação
dessas noções faz com que os alunos as confundam. É no confronto desses dois
conceitos que o estudante aprende a distingui-los. Ao resolver problemas que envolvem
simultaneamente as noções de área e perímetro, o estudante compreende a
independência entre elas e isto facilita a sua distinção (IMENES, 1985).
Metodologia
A pesquisa foi desenvolvida em três Escolas do Estado do Rio de Janeiro, sendo
duas Municipais (localizadas no Município do Rio de Janeiro e em Araruama) e uma
Estadual (localizada no Município de Nova Iguaçu). Este trabalho contemplou alunos do
nono ano do ensino fundamental bem como os da Nova Educação de Jovens e Adultos
(NEJA). Os discentes do ensino fundamental são oriundos das Escolas Municipais. Suas
idades variam de quatorze a dezesseis anos. Enquanto que os alunos da NEJA são
provenientes da Escola Estadual e suas idades variam de vinte e três a vinte e nove anos.
As atividades presentes neste trabalho foram propostas a cento e oitenta e um alunos,
sendo cento e cinquenta e quatro das Escolas Municipais e vinte e sete da Escola
Estadual. O grande número de participantes nesta pesquisa bem como as distintas
realidades em que eles estão inseridos foram questões enriquecedoras para a análise e
reflexão da escrita.
Este trabalho consiste na aplicação de uma atividade investigativa envolvendo os
conceitos de área e perímetro de figuras planas. Neste sentido, objetiva-se levar o aluno a
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desenvolver uma postura participativa em relação à matemática, de modo a explorar as
situações propostas e, com isso, descobrir caminhos que o permita validar os conceitos a
serem trabalhados (GALVÃO; COSTA; PRADO, 2017). Para isso, a atividade foi dividida
em quatro etapas. A primeira delas é baseada no texto de Diniz e Smole (2002), intitulado
por O conceito de ângulo e o ensino de geometria que nos foi apresentado durante uma
das aulas do Curso de Tendências em Educação Matemática. Aula esta, ministrada pela
professora Doutora Claudia Segadas no curso de Mestrado Profissional em Matemática
em Rede Nacional (PROFMAT) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A
partir da proposta advinda de sua leitura, adaptamos um dos exercícios presente no
mesmo com o intuito de torná-lo referência neste relato de experiência.
Para a realização desta primeira etapa, os alunos foram separados em grupos de
quatro a seis pessoas. Assim, juntos poderiam refletir sobre os desafios propostos pela
atividade. Para isso, foi utilizado um tempo e meio de aula. Sendo cada tempo de
cinquenta minutos. O segundo momento do trabalho se deu na discussão e socialização
das respostas encontradas pelos grupos. Sendo necessário, para isso, mais meio tempo
de aula. Totalizando, assim, em um mesmo dia dois tempos de aula para a realização das
duas primeiras etapas do trabalho.
De posse das discussões e descobertas advindas da socialização dos resultados
encontrados no primeiro questionário, prosseguimos para a terceira etapa do trabalho.
Neste momento, os alunos se organizaram individualmente para a realização do segundo
questionário. Aqui, nosso objetivo foi verificar a compreensão, por parte dos alunos, do
conceito de área e perímetro, através da aplicação de questões envolvendo tais assuntos.
Para a realização do questionário foi preciso meio tempo de aula.
Por fim, foram recolhidos e corrigidos todos os questionários pelos professores que
aplicaram as atividades. Após, a quarta etapa foi para que os alunos pudessem socializar
e refletir sobre as respostas apresentadas em cada questão. Destaca-se, inclusive, a
importância de se analisar as respostas dadas pelos alunos, tanto como fonte de
pesquisa para o professor quanto como objeto de aprendizagem para o aluno. Assim, a
enriquecedora troca presente neste momento proporcionou que os discentes
percebessem suas dificuldades tentando, com isso, minimizar suas dúvidas com relação
ao conceito de área e perímetro.
A identificação desses obstáculos, por sua vez, pode auxiliar o
professor a definir estratégias mais adequadas para orientar o
desenvolvimento de capacidades cognitivas que o estudo da
Geometria proporciona. Isso significa propor uma variedade de
situações didáticas que propiciem aos alunos a construção
significativa dos conceitos de área e perímetro, de tal forma que
possam estabelecer relações das grandezas entre si e com o
contexto do problema. (FUCK, 2013, p. 19).

A intervenção prática
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Aqui, nosso objetivo é descrever os dados coletados no transcorrer das atividades
propostas aos alunos. Pretendemos, com isso, analisar o conhecimento dos discentes
referente ao conceito de área e perímetro e realizar uma avaliação do aprendizado obtido
ao término das etapas da atividade. A fim de alcançar o objetivo proposto, separamos os
resultados em gráficos. Vale ressaltar que, os gráficos abaixo fazem alusão aos
questionários presentes no Apêndice A desta escrita. Além disso, destacamos que, nesta
primeira etapa do trabalho (questionário 1) os alunos foram divididos em grupos de, em
média, quatro alunos. Totalizando, assim, quarenta e quatro grupos.
Questionário 1
Gráfico A.1

REALIZAÇÃO DO TRAJETO ( Parte I e II)

9%

Acertos

Erros

91%
Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
No gráfico A.1, indicamos a porcentagem referente à quantidade de grupos que
obtiveram êxito na parte I e II da atividade. Dos quarenta e quatro grupos, quatro não
responderam corretamente esta parte da atividade. Constatamos, na socialização dos
resultados, que os maiores complicadores para a obtenção destes 9% de erro foram: a
dificuldade de interpretação da questão e a interiorização das orientações apresentadas
no início da atividade.
Vale ressaltar que a maior fonte de erros deste desafio está presente no comando:
Agora, somente gire ¼ de volta para a esquerda. Isto se deu, pois os alunos ou não
sabiam o que era ¼ de volta ou não somente giraram. Os que não compreenderam que
era somente para girar, além de efetuar o giro andaram mais um quadradinho. Resultando
assim, em um retângulo de dimensões 5x4, ao invés de 5x3 como proposto na parte 1 do
desafio.
Gráfico A.2
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Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
O gráfico A.2 nos traz o resultado da identificação da figura geométrica por parte
dos alunos. Note que estes 30% representam um total de treze grupos que erraram a
identificação da figura que eles mesmos construíram. Ao comparar os gráficos 1 e 2
percebemos que mesmo fazendo a figura geométrica correta, alguns grupos não sabiam
identificá-las como um retângulo. Assim, surgiram respostas como “quadrado” e “não sei
identificar”. Vale destacar ainda que, destes treze grupos, oito responderam quadrado ao
invés de retângulo.
Gráfico A.3

Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
No gráfico A.3, trinta e um dos quarenta e quatro grupos não conseguiram relatar
que o contorno da figura gerada se denomina perímetro. Destes trinta e um grupos, vinte
e quatro são do ensino fundamental e sete da NEJA (que corresponde a totalidade de
grupos da NEJA). Dos 70% de erro nesta atividade, observamos que as respostas
encontradas eram: “retângulo” ou “retangular” (vinte e dois grupos), “quadrado” (quatro
grupos) ou mesmo “não sei” (cinco grupos).
Durante a discussão e socialização das respostas, percebemos que alguns alunos
que responderam incorretamente, sabiam a resposta. Porém, por dificuldades de leitura e
interpretação da questão responderam de forma incorreta ou mesmo responderam “não
sei”. Aqui, fica clara a dificuldade de muitos discentes em interpretar questões.
Gráfico A.4
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Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
No gráfico A.4, quando comparado ao gráfico A.3, podemos constatar que a
porcentagem dos erros foi menor. Todavia, a maior incidência de erros ainda reside na
interpretação. Dos vinte e três grupos que responderam incorretamente, as respostas
foram: “não sei” (sete grupos), “perímetro” (dois grupos), “face” (um grupo), “malha” (um
grupo) e “quadrado” ou “retângulo” (doze grupos). Vale ressaltar que nenhum dos grupos
da modalidade NEJA obteve êxito nesta questão.
Gráfico A.5

Parte III ( Questão 3)

23%

Acertos

Erros

Incompletas

48%
29%
Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
No gráfico A.5, a maioria dos alunos (48%), percebeu a mudança na medida dos
lados e identificou quanto aumentou. Já 23% do total de alunos apenas identificaram o
aumento dos lados dos retângulos, mas não foi especificada a relação entre as medidas.
A estes consideramos como resposta incompleta. Dentre as respostas erradas,
verificamos que a maioria dos alunos confundiu o dobro com a metade de uma medida.
Gráfico A.6
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Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores

Gráfico A.7

Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
Nos gráficos A.6 e A.7, consideram-se como incompletas as respostas que
apontaram somente para o aumento do perímetro e da área do segundo retângulo
quando comparado ao primeiro. Neste caso, os alunos não especificaram a relação entre
esse aumento. Desta forma, constatamos que os discentes, em sua maioria, apesar de
realizarem de forma correta a construção das figuras e terem percebido que os lados da
segunda figura aumentaram quando comparados à primeira, eles apresentaram
significativas dificuldades para retratar as relações existentes entre as áreas e os
perímetros de ambos os retângulos. Destacamos que, durante a discussão e socialização
das respostas junto aos alunos, percebemos que tal ocorrência pode ser atribuída ao fato
deles não terem ainda internalizado a noção de perímetro e de área.
De posse destes resultados e das socializações das respostas encontradas pelos
alunos, realizamos a correção de toda esta primeira etapa da pesquisa. Durante a
correção junto aos discentes, conseguimos identificar com mais clareza suas dificuldades
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e dúvidas. Assim, prosseguimos para o segundo questionário. Segue abaixo seus
resultados.
Questionário 2
Os próximos gráficos retratam a análise do segundo questionário presente no
Apêndice B deste trabalho. Objetivamos, aqui, analisar o conhecimento adquirido pelos
discentes referente ao conceito de área e perímetro após as discussões proporcionadas
pelo primeiro questionário. Para aferir a aprendizagem adquirida pelos discentes,
faremos, quando julgarmos pertinente, comparações dos gráficos abaixo com os já
apresentados até aqui.

Gráfico B.1 - conceito de perímetro

Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
Gráfico B.2 - conceito de área

Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
Após a realização das etapas anteriores desta pesquisa, solicitamos que os alunos
respondessem o que eles entendem por perímetro e área de figuras planas. O gráfico B.1
nos mostra que 53% (aproximadamente, noventa e cinco alunos) colocaram como
resposta: soma de todos os lados ou contorno da figura. Ao comparar este resultado com
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o obtido pelo gráfico A.3 constatamos que, após as discussões o número de discentes
que compreenderam e interiorizaram o conceito de perímetro de figuras planas aumentou
significativamente.
O gráfico B.2 se refere às respostas dadas para o conceito de área. Constatou-se,
com isso, que mesmo após as discussões a maioria dos alunos não conseguiu atribuir um
conceito para área de figuras planas. Vale destacar ainda que, durante toda a atividade,
nós apresentamos a preocupação de não retratarmos fórmulas para se calcular a área.
Nosso objetivo aqui é o seu conceito. Porém, mesmo assim, as fórmulas de área foram
mencionadas por alguns alunos na tentativa de explicar seu conceito.

Gráfico B.3 - avaliação da questão sobre perímetro

Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
Gráfico B.4 - avaliação da questão sobre área de figuras planas

Fonte: Arquivo de dados dos pesquisadores
Os gráficos B.3 e B.4 referem-se, respectivamente, as duas questões objetivas
envolvendo perímetro e área de figuras planas. O problema que envolve perímetro remete
o aluno ao desafio exposto no primeiro questionário, onde eles deveriam verificar a
alteração presente entre as figuras por eles construídas. Observa-se que, cento e
dezenove alunos acertaram a questão (aproximadamente, 66%). Já o problema que
envolve área, os discentes, sem posse de fórmulas para resolver tal questão, deveriam se
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atentar ao conceito de área para, a partir da ideia de completar quadrados, pudessem
resolver este exercício. Vale destacar que esta ideia foi assunto de discussão nas etapas
de socialização das respostas encontradas pelos alunos. Aqui, constatamos que cento e
oito alunos acertaram a questão (aproximadamente, 60%). Por fim, ressaltamos que
ambas as questões objetivas vieram acompanhadas de justificativa.
Considerações finais
Após o estudo teórico realizado junto à intervenção prática verificamos que, de fato,
são muitas as dificuldades dos alunos em lidar com os conceitos de perímetro e área.
Alguns fatores que corroboram para esta reflexão são as análises presentes neste
trabalho a respeito do assunto. Suas dificuldades perpassam o conhecimento específico
da geometria e esbarram em dificuldades como as de interpretação e leitura.
Esta pesquisa teve como principais referenciais teóricos Queiroz (2010) e Zuim
(2003), com o aparato histórico na tentativa de explicitar as relações entre a geometria e a
álgebra, principalmente a subjugação daquela quando comparada a essa. Galvão, Costa
e Prado (2017), com o destaque para a importância de uma abordagem investigativa na
aplicação prática realizada. Imenes (1985) apoiando nossa perspectiva de que o ensino
dos conceitos de área e perímetro deve ser indissociável. E, Diniz e Smole (2002)
referendando nossa intervenção prática.
Constatamos que, atividades como esta proposta pelo trabalho, auxiliam na
interiorização dos conceitos matemáticos. O distanciamento de fórmulas, a presença de
contextualização e ativa participação dos alunos neste processo corroboram para uma
significativa melhora das relações de ensino e aprendizagem da geometria. Destacamos,
ainda, o papel do professor neste processo, mediando as relações, socializando e
fazendo o discente refletir a respeito de suas próprias descobertas e respostas.
Referências bibliográficas
DINIZ, M. e SMOLE, K. O conceito de ângulo e o ensino de geometria, 4° Ed., CAEM –
IME/USP, São Paulo, 2002.
FUCK, R. S. Análise de erros em geometria: uma investigação com alunos da
educação de jovens e adultos (EJA). Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v.4,
n.2, p. 16-36, 2013.
GALVÃO, M. E. E. L.; COSTA, N. M. L; PRADO, M. E. B. B. Construção de funções a
partir de problemas geométricos: uma abordagem investigativa. Revista de Ensino
de Ciências e Matemática, v.8, n.2, p.39-57, 2017.
IMENES, L.M. Áreas e Perímetros - Ideias e atividades para o trabalho em sala de
aula. Revista de Ensino de Ciência nº 12, p.35-40, 1985.
456

REnCiMa, São Paulo, v. 11, n. 6, p. 445-461, out./dez. 2020

QUEIROZ, J.C.S. A Geometria e o Desenho Geométrico nas Escolas do Brasil do
Século XX. X Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), Salvador, 2010.
ZUIN, E.S.L. e AFONSÊCA, E.T.M. Análise de Livros Didáticos de Desenho
Geométrico para o Ensino Fundamental. Relatório de pesquisa – Coordenação de
pesquisa. PUC-MG, Betim, 2003.

APÊNDICE A - Questionário 1
Explode bueiro que soltava fumaça em Copacabana
Esta é a quinta explosão na cidade do Rio em menos de 24 horas

O bueiro que soltava grande quantidade de fumaça na Rua Dias da Rocha, em
Copacabana (Zona Sul do Rio), por volta das 12h30, explodiu. Segundo moradores da
área, uma equipe da Light foi deslocada para as ruas Dias da Rocha e Barata Ribeiro
para tentar resolver o problema. Testemunhas relatam ainda que a tampa do bueiro
"voou" cerca de meio metro. Ainda não há informações sobre feridos.
Fonte: 05/07/2011 às 13h23, Jornal do Brasil
Olá, vocês viverão juntos uma incrível aventura!
O desafio é: Vocês terão que passar por uma região onde todo
cuidado é pouco, pois há a iminência de mais bueiros explodirem.
Para trafegar nesta região sem sofrer danos, todos os
componentes do grupo terão a sua disposição um skate e uma
garrafa onde constam as instruções para obter êxito neste desafio.
Preste bem atenção, caso contrário os bueiros irão explodir.
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Atenção às instruções:
 A malha quadriculada representará a região em que você está
inserido;
 Inicie o trajeto a partir da marcação indicada na malha;

 Imagine-se em um skate por todo trajeto a ser percorrido;
 Todos os grupos iniciam os desafios com 100 pontos, todavia para cada
respostaerrada na parte III da atividade um bueiro explode e o grupo perde 20
pontos em cada explosão.
Desafio
Parte I
1)Ande 5 lados do quadradinho;
2)Agora, somente gire 1/4 de volta para a esquerda;
3)Ande 3 lados do quadradinho;
4)Agora, somente gire 1/4 de volta para a esquerda;
5)Ande 5 lados do quadradinho;
6)Agora, somente gire 1/4 de volta para a esquerda;
7)Ande 3 lados do quadradinho.

 Qual figura geométrica foi formada pelo trajeto feito pelo skate?
 Reforce de caneta ou lápis de coro trajeto feito pelo skate.
 Pinte de qualquer cor a região interior limitada pelo trajeto feito pelo skate.
Parte II
1)Ande 10 lados do quadradinho;
2)Agora, somente gire 1/4 de volta para a esquerda;
3)Ande6 lados do quadradinho;
4)Agora, somente gire 1/4 de volta para a esquerda;
5)Ande 10 lados do quadradinho;
6)Agora, somente gire 1/4 de volta para a esquerda;
7)Ande 6 lados do quadradinho.
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 Qual figura geométrica foi formada pelo trajeto feito pelo skate?
 Reforce de caneta ou lápis de cor o trajeto feito pelo skate.
 Pinte de qualquer cor a região interior limitada pelo trajeto feito pelo skate.

Cuidado!
Agora todos vocês estão caminhando para parte
mais crítica do desafio, cada resposta errada no
questionário abaixo (parte III) um bueiro irá explodir. Cada
explosão gera uma série de transtornos para a cidade e
coloca a vida de cada elemento do grupo em risco.

Parte III
1) Qual é o nome que se dá ao trajeto feito pelo skate na figura geométrica encontrada?
2)Qual é o nome que se dá a região interior limitada pelo trajeto feito pelo skate na figura
geométrica encontrada?
3)Faça uma comparação entre as medidas dos lados das figuras originadas da parte I e II
da atividade. Após a análise o grupo acha que as medidas aumentaram, diminuíram ou
permaneceram as mesmas? Se a resposta foi que houve alteração, qual é a relação entre
essa mudança? (Dobro, triplo, metade, quarta parte, etc)
4) E quanto ao contorno da figura? Aumentou, diminui ou não sofreu alteração? Se a
resposta foi que houve alteração, qual é a relação entre essa mudança? (Dobro, triplo,
metade, quarta parte, quádruplo e etc.)
5)Após comparar a região interior limitada pelo trajeto feito pelo skate na primeira e na
segunda figura,o grupo acha que as medidas aumentaram, diminuíram ou permaneceram
as mesmas? Se a resposta foi que houve alteração, qual é a relação entre essa
mudança? (Dobro, triplo, metade, quarta parte, etc).

APÊNDICE B - Questionário 2
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ESCOLA:_____________________________________________________________

SEXO: MASCULINO ( )

FEMININO ( )

IDADE: _______________________

ENSINO FUNDAMENTAL ( ) ENSINO MÉDIO ( )

RESOLVA AS QUESTÕES ABAIXO:
1) O que você entende por perímetro de uma figura plana?
2) O que você entende por área de uma figura plana?
3) A figura abaixo tem 48cm de perímetro, a professora Sônia perguntou aos seus alunos
o que deveríamos fazer para que seu perímetro fosse reduzido 3 vezes.As respostas
dadas pelos alunos seguem abaixo. Assinale a alternativa correta.
a)Multiplicar as dimensões da original por 3
b)Dividir as dimensões da original por 3
c)Somar as dimensões da original por 4
d)Subtrair as dimensões da original por 4

4) Seja a malha quadriculada de 4cm² a medida da área de cada quadrado, quanto vale a
área da figura de vértices ABCDEFGH ?
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a) 30cm²

b)20cm²
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c)1cm²

d)15 cm²
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