AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANOEL DE OLIVEIRA
Matemática - 6º ano de escolaridade
Ficha de Trabalho
Nome:________________________________________________________________________________________Nº:_______T:______

Lê atentamente cada uma das questões, apresenta o teu raciocínio de forma clara e efetua
todos os cálculos necessário.
1) Na seguinte figura está representada uma circunferência de centro O.
Completa a tabela seguinte assinalando com X na coluna, V ou F.
Afirmação

V

F

O ponto O pertence à circunferência
OA  OF  OB

BD  2 OD

[OA] é um raio da circunferência
[BD] é um diâmetro da circunferência
[BF] é um raio da circunferência
BF  BD

Os pontos H, O e G pertencem ao círculo de
centro O e raio [OA]

2) Considera a circunferência de centro O com 12 cm de
diâmetro.
2.1) Utiliza letras da figura e indica:
- um raio da circunferência _______________
- um diâmetro da circunferência ______________
- um ângulo ao centro ______________________
2.2) Comenta a seguinte afirmação: “O triângulo [BCO] é retângulo.”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3) Na figura está representado um setor circular.
•

ˆ  90º
AOB

3.1) Completa a frase escrevendo um número, no respectivo espaço.
A área do círculo é igual a _____ vezes a área do setor circular.

4) Observa as seguintes figuras:

4.1) Indica os polígonos que estão inscritos numa circunferência? Justifica a tua escolha.
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) Na figura a reta t é tangente à circunferência no ponto B.
5.1) Justifica que AE = AC
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5.2) Calcula a medida de amplitude do ângulo BFE.

R: __________________________________________________________________________

5.3 Classifica o triângulo [FEB] quanto à medida de amplitude dos ângulos e à medida de
comprimento dos seus lados.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6) Calcula o perímetro das figuras, utilizando para π (pi) o valor aproximado de 3,1416.

7) A roda que o Ricardo usa para brincar tem 70 cm de diâmetro. Sabendo que a roda deu 100
voltas, o valor mais próximo da distância percorrida pela roda é:
(A) 200 m

(B) 220 m

(C) 300 m

(D) 400 m

Utiliza 3,1416 para valor aproximado de π (pi).

8) Na figura estão representadas duas figuras geométricas que a Júlia desenhou: um octógono
regular com 2,9 cm de lado e um retângulo com 6,6 cm de comprimento e com 5,1 cm de largura.

8.1) Calcula o perímetro das figuras que a Júlia desenhou.
Apresenta o resultado, em centímetros, arredondado às décimas.

