
 

 

 

 

FICHA DE TRABALHO  

(Perímetro de um polígono regular e do círculo)  

 

Para todos os cálculos utiliza o valor de 1416,3  

 
 

1. A figura representa uma circunferência de centro O e um 

pentágono regular nela inscrito. A, B, C, D, e E são pontos da 

circunferência. Indica os apótemas do pentágono. 

 

2. Calcula o perímetro de: 

a. Um pentágono regular com 4 cm de lado. 

b. Um octógono regular com 8,5 cm de lado. 

3. O perímetro de um pentágono regular é 60 cm. Qual é o comprimento de cada 

lado? 

4. O lado de um polígono regular tem de comprimento 12 cm e o seu perímetro é 

de 72 cm. De que polígono se trata? 

5. Calcula o perímetro de um círculo com 4 cm de diâmetro. 

6. Traça com um compasso uma circunferência com 6 cm de diâmetro e calcula o 

seu comprimento? 

7. Calcula o perímetro de um círculo com 5 cm de raio. 

8. O comprimento de uma circunferência é aproximadamente 25,1328 cm. Quanto 

mede o seu diâmetro? E o seu raio?  

9. O diâmetro de uma pista circular é de 120 m. Quantos metros percorre um 

atleta ao dar 4 voltas à pista? 

10.  ABCDE  é um pentágono regular inscrito na circunferência de centro F. 

a. Indica um raio da circunferência. 

b. Indica um apótema do pentágono. 
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11. Na figura está representado um polígono regular inscrito numa circunferência 

de centro O. Justifica que: 

a.          OTOSOROQPO  . 

b. Os triângulos  OTP  e  OQR  são iguais.  

c. Os ângulos OTP e OQR são iguais. 

d. Os ângulos TOU e QOV são iguais. 

e. Os triângulos  TOU  e  QOV  são iguais. 

f. OVOU   

12. Calcula: 

a. O perímetro de um heptágono regular que tem de lado 6,4 cm. 

Apresenta o resultado em dm arredondado às décimas. 

b. O número de lados de um polígono regular com 50 cm de perímetro e 5 

cm de lado. 

13.  A figura é formada por um quadrado  ABCD  e quatro semicírculos. 

Calcula o perímetro da figura. 

 

 

 

 

Exercícios adaptados e retirados do livro matemática seis – Raiz Editora 


