
 

FICHA DE TRABALHO  

(Áreas de um polígono regular e do círculo)  

 

Para todos os cálculos utiliza o valor de 1416,3  

 
 

1. Calcula a área de cada um dos polígonos regulares. 

 

2. O perímetro de um octógono regular é 128 cm e o seu apótema é 15cm. Qual a 

sua área? 

3. Um hexágono regular tem de lado 3 cm e de apótema 2,6 cm. Determina a sua 

área? 

4. A área de um pentágono regular é 212,5 cm2 e o seu apótema tem 8,5 cm de 

comprimento. 

a. Qual é o seu perímetro? 

b. Qual é o comprimento de cada lado?  

5. Calcula a área de cada um dos círculos? 

 

 

 

 

6. Num jardim vai ser construída uma piscina circular com 6 m de raio. Qual será a 

área da piscina? 

7. Calcula a área de um círculo com 10 cm de diâmetro? 
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8. Um canteiro circular com 18 m de diâmetro foi dividido em  

8 partes iguais. Qual é a área de cada setor?  

 

9. Observa: 

O círculo está inscrito num quadrado com 12 cm de lado. 

Determina o valor: 

a. Da área do círculo. 

b. Da área da parte colorida a cinzento. 

 

10. Considera o octógono regular da figura. 

Determina:  

a. O seu perímetro. 

b. A sua área. 

 

11. Um hexágono regular tem 6 cm de lado e de apótema 4 cm. 

Calcula: 

a. O perímetro do hexágono. 

b. Um valor aproximado da sua área. 

12.  Desenha uma circunferência de centro O e 3 cm de raio. 

a. Desenha um hexágono regular inscrito na circunferência. 

b. Decompõe o hexágono em triângulos sendo O um dos vértices e o lado 

oposto um dos lados do polígono. 

c. Qual é a amplitude de cada um dos ângulos de cada triângulo que 

obtiveste? Justifica. 

d. Sabendo que a altura de cada um dos triângulos é aproximadamente 1,3 

cm determina o valor da área do hexágono.  

13. A área do octógono regular é aproximadamente 45,9 cm2. Sabendo que o lado 

do octógono tem 3,1 cm de comprimento determina: 

a. O perímetro do octógono. 

b. O valor do apótema do octógono. 



14. Na figura estão representados dois hexágonos regulares, um 

inscrito e o outro circunscrito à circunferência de centro O. 

Sabe-se que: 

- o raio da circunferência tem 2 cm de comprimento. 

- o apótema do hexágono inscrito é 1,7 cm. 

- o lado do hexágono circunscrito tem 2,3 cm de comprimento. 

a. Determina um valor aproximado da área do hexágono inscrito. 

b. Determina a área do hexágono circunscrito, começando por calcular a área 

do triângulo  AOB . 

c. Determina a área do círculo. 

 

15. Calcula: 

a.  A área do retângulo  ABCD  

b. A área da superfície colorida de cinzento. 

 

16. Calcula:  

a. A área colorida a vermelho. 

b.  A área colorida a azul. 

c. A área colorida a amarelo. 

 

17. Num parque público existe um lago circular com 8 m de 

diâmetro. À volta do lago há uma zona ajardinada dividida 

em oito canteiros com áreas iguais. 

a. A área do lago. 

b. A área de cada canteiro. A área colorida a vermelho  
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