
 
 

Atividade Raio X - MAT6_21GRM04 

A quadra poliesportiva da universidade passará por reformas. Fora do seu perímetro, 
será acrescentado uma área verde e uma área com  bancos destinada para os 
estudantes realizarem  leituras ao ar livre. 
A área destinada para leitura possui 1,5 metros de extensão e está localizada nos lados 
maiores da quadra.  
Já a área verde será destinada à plantação de flores e 
terá 0,5 m de extensão, sendo localizada no dois 
menores lados da quadra. 
Sabe-se ainda que a área de leitura receberá bancos 
com 1,5 metros de largura por 0,5 metro de 
comprimento. O espaçamento ao redor de cada  banco 
deverá ser de 0,5 metro. 

Com essas informações e levando em consideração as 
medidas indicadas na planta da quadra (9m x 15m), 
desenhe a nova planta que corresponde a quadra 
reformada e responda: 
a) Qual o perímetro e área dessas novas regiões ? 

b) Quantos bancos caberão respeitando a distância de 
0,5 m? 
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