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1. Considera a figura ao lado, onde: 

        é um quadrado de área       ;  

        é um quadrado de área       ;  

   é um ponto do segmento de reta     . 
1.1. Determina a área total da zona sombreada da figura. 

1.2. Determina a área do triângulo      .Mostra como chegaste à tua resposta. 

1.3. Calcula o valor de        . Apresenta o resultado arredondado às décimas. 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

 

2. Da figura sabe-se que: 

   é o ponto médio do segmento de reta     ;  

        é um quadrado de lado 4; 

           
2.1. Qual é a medida do comprimento de        
Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve o resultado 
arredondado às décimas. 
2.2. Qual é a área da região sombreada?   
Mostra como chegaste à tua resposta. 

 
 

3. Na figura está representado o quadrado       . Sabe-se que: 

 O lado do quadrado é 10; 

  ,         são os pontos médios dos lados     ,     ,      e     , 
respetivamente. 

3.1. Qual é a medida de     ? Apresenta o resultado arredondado às décimas. 

3.2. Qual a área da zona sombreada?  

 

 

4. Na seguinte figura, está representada uma circunferência 
de centro O, na qual está inscrito um quadrado [ABCD]. A 
figura não está desenhada à escala. 
Admite que         .  
Determina a área da zona sombreada. 
Apresenta o resultado arredondado às décimas. Mostra como 

chegaste à tua resposta. 

 
Nota: Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a 

arredondamentos, conserva, no mínimo, três casas decimais. 

(Exercício adaptado do TI) 

5. Qual é a medida do comprimento de [DE], supondo que 

             e               ?  

Apresenta todos os cálculos que efetuares. 

 

 

Bom Trabalho! A professora, Sara Martins 


