
Na minha casa, meu quarto tem 4m de largura por 3m de comprimento (4m x 
3m). Comprei um armário com 0,5m de largura, 2,5m de comprimento e 2m de 
altura. Você pode me ajudar a desenhar meu quarto e decidir onde colocar o 
armário?  
Siga as instruções abaixo para fazer o desenho: 

● Utilize a malha quadriculada para fazer a vista superior do quarto.  
● Escolha uma escala para respeitar as medidas dadas. Uma boa ideia seria 

usar o lado de cada quadradinho valendo 0,5 metro. 
● Após desenhar o retângulo, considere que a porta ocupa 1m da parede à 

direita e a janela 1m da parede à esquerda. Para que todos façam o 
mesmo desenho, coloque a porta encostada no canto superior do seu 
desenho e a janela encostada no canto inferior. 
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