
 
 

 

Matemática – 8º ano – 4º bimestre 

Acompanhamento das Aprendizagens 
 

Avaliação 

ESCOLA:  __________________________________________________________________________ 

NOME:  __________________________________________________________________________ 

ANO E TURMA: ____________________________ NÚMERO: __________ DATA:  ________________ 

PROFESSOR(A):  ____________________________________________________________________ 

 

1. Calcule a medida da área de cada um dos polígonos apresentados a seguir: 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

a) Área do paralelogramo:_________________ d) Área do 

triângulo:______________________ 

 
 

b) Área do losango:______________________ e) Área do trapézio:_____________________ 

  

c) Área do círculo:_______________________ 
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2. Leonardo trabalha com a produção de chocolates sob encomenda e pretende elaborar um tipo 

diferente de embalagem para os chocolates que serão vendidos para o dia das mães. Leonardo 

deseja que a embalagem tenha o formato de um prisma triangular reto semelhante ao da  

seguinte figura: 

Ilustrações: Keithy Mostachi  

 

Além disso, Leonardo deseja que as dimensões das bases (descritas por triângulos com mesmas 

dimensões) e das laterais (descritas por retângulos com mesmas dimensões) da embalagem 

apresentem as seguintes medidas: 

  

Marque um X no item que indica a medida da área aproximada, em decímetros quadrados, da 

superfície total desse prisma: 

a) 3,5 dm². 

b) 5,3 dm². 

c) 6,9 dm². 

d) 9,9 dm². 

 

3. Uma imobiliária está vendendo um terreno plano, localizado na região central de uma cidade e com 

formato retangular, como o da seguinte figura:  

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Esse terreno possui 960 metros de perímetro. Além disso, a medida do comprimento desse terreno 

é igual ao triplo de sua largura. 

Marque um X no item que indica corretamente as medidas do comprimento, da largura e da área 

desse terreno: 

a) Largura: 100 m; Comprimento: 170 m; Área: 17 000 m². 

b) Largura: 80 m; Comprimento: 400 m; Área: 32 000 m². 

c) Largura: 60 m; Comprimento: 180 m; Área: 10 800 m². 

d) Largura: 120 m; Comprimento: 360 m; Área: 43 200 m². 
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4. Determine a medida do volume de cada um dos seguintes paralelepípedos: 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

a) Volume: _____________________________ c) Volume: _____________________________ 

 

 

 

b) Volume: _____________________________ d) Volume: _____________________________ 

 

 
 

 

5. Um caminhoneiro transporta leite de uma fazenda até uma indústria de laticínios. O seu caminhão 

possui um tanque em formato de um cilindro reto com as seguintes medidas: 8 metros de altura e 

2 metros de diâmetro, conforme a seguinte figura: 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Para esvaziar esse tanque, o caminhoneiro utiliza uma torneira que despeja, em média, 10 litros de 

leite por minuto. Quanto tempo, aproximadamente, é necessário para esvaziar totalmente o 

tanque de leite desse caminhão? Considere a aproximação π = 3,1. 

a) 2 480 minutos. 

b) 3 820 minutos. 

c) 9 920 minutos. 

d) 10 120 minutos. 
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6. Um fazendeiro construiu um reservatório para a água da chuva em uma área de sua fazenda, a fim 

de utilizar a água armazenada para realizar a plantação em períodos sem chuvas. Esse reservatório 

foi construído com uma parte mais rasa e outra mais profunda, em virtude do terreno da fazenda. 

O reservatório possui o formato e as medidas a seguir: 

Ilustrações: Keithy Mostachi 

 

Com base nessas informações, responda: 

a) Qual é a medida do volume desse reservatório, em metros cúbicos? 

 

 

 

 

 

 

b) Quantos litros de água podem ser armazenados nesse reservatório? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Uma cooperativa que produz e vende óleo de soja precisa encomendar uma nova embalagem para 

seu produto, pois pretende lançar uma edição especial para comemorar o aniversário de 25 anos 

da cooperativa. A embalagem deve ter o formato de um cilindro reto, com a medida da área da 

base igual a 9π centímetros quadrados. 

Marque um X no item que indica qual deve ser a medida do diâmetro da base desse cilindro: 

a) 3 centímetros. 

b) 5 centímetros. 

c) 6 centímetros. 

d) 9 centímetros. 
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8. Na figura a seguir são apresentadas as medidas de dois terrenos, localizados na região central de 

uma cidade: 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Sabe-se que os dois terrenos possuem o formato de um trapézio retângulo e que as medidas das áreas 
desses dois terrenos são iguais. 

Qual deve ser a medida 𝒙 indicada na figura? 

a) 40 metros. 

b) 55 metros. 

c) 72 metros. 

d) 90 metros. 
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9. Um vaso transparente de vidro, em formato de um paralelepípedo, está sendo preenchido por 

cubos coloridos para uma exposição de arte, conforme a seguinte figura: 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

 

Cada cubo colorido tem aresta medindo 3 dm. Enquanto preenchia esse vaso com os cubos, o 

artista percebeu que a medida do comprimento desse vaso corresponde à medida da aresta com  

9 cubos, como apresentado na figura. Além disso, o artista também percebeu que a medida da 

largura corresponde à medida da aresta com 3 cubos, enquanto a medida da altura corresponde à 

medida da aresta com 4 cubos. 

Após preencher totalmente o vaso, considerando as relações identificadas pelo artista, quantos 

metros cúbicos, aproximadamente, esses cubos coloridos ocuparão? 

a) 0,1 m³. 

b) 1,7 m³. 

c) 2,1 m³. 

d) 2,9 m³. 

 

  



 
 

 

Matemática – 8º ano – 4º bimestre 

Acompanhamento das Aprendizagens 
 

10. Utilizando papel quadriculado, um estudante construiu a seguinte figura: 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Essa figura é composta por um quadrado ABCD de lado com medida de 3 cm e por quatro 

triângulos retângulos que possuem as mesmas medidas de comprimento, largura e altura. 

a) Se no triângulo AHB, localizado na parte superior da figura, a medida do comprimento do lado 

HB for igual à medida do comprimento do lado AB, qual será a medida da área do triângulo AHB? 

 

 

 

 

b) Qual é a medida da área do paralelogramo EBFD, região destacada na figura? 

 

 

 

 

 

c) Qual é a medida da área total dessa figura, incluindo o quadrado e os quatro triângulos? 

 

 

 

 

 

 


