Leia o enunciado abaixo e responda as questões 1 e 2.

A malha quadriculada abaixo representa o pátio externo de uma escola. Cada
quadradinho possui a área de 1m².
Neste pátio foi construída uma horta suspensa pelos alunos da professora Letícia,
a qual está representada pelos quadradinhos verdes.

1. Qual a área total do pátio?
(A) 23m²
(B) 54m²
(C) 157m²
(D) 180m²

2. No pátio, qual a área ocupada pela horta?
(A) 23m²
(B) 54m²
(C) 157m²
(D) 180m²

RESPOSTAS

ITEM 1:


Alternativa correta: A



PDE 2008: (D12) – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de
áreas de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.



BNCC: (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das
grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade,
recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos
socioculturais.



CCSP: (EF05M32) Compreender área como a medida de superfície de figuras
geométricas planas. (EF05M33) Solucionar e elaborar problemas que envolvam
medidas de áreas de figuras geométricas planas, como retângulos ou
quadrados, desenhadas em malhas quadriculadas.

ITEM 2:


Alternativa correta: D



PDE 2008: (D12) Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de
áreas de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.



CCSP: (EF05M32) Compreender área como a medida de superfície de figuras
geométricas planas. (EF05M33) Solucionar e elaborar problemas que envolvam
medidas de áreas de figuras geométricas planas, como retângulos ou
quadrados, desenhadas em malhas quadriculadas.



BNCC: (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das
grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade,
recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos
socioculturais.
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