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1) Considere os pontos do plano (-4, 0), (-2, 4), (0, 4), (3, 4), (3, 7) e (6, 7),(6,2),(12,0) Representando geometricamente esses pontos 
no plano cartesiano e ligando-os por meio de segmentos de retas obedecendo à sequência dada, após ligar o último ponto ao primeiro, 
obtém-se uma região limitada do plano. Se a unidade de medida é dada em centímetros, a área dessa região, em cm2 
 
2) Sejam os ponto A(3, 8) e B(4, 2). A distância entre eles é 
 
3)  De um aeroporto partem, todos os dias, três aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota em 6 dias, o segundo 
em 5 dias e o terceiro, em 12 dias. Se, certo dia, os três aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões esses 
aviões partirão novamente no mesmo dia? 
 
4) A distância entre os pontos A(-1, y) e B(7, 8) é 10. O valor de y é: 

 
5) Qual o ponto do eixo das ordenadas que k dos pontos A(2, -1) e B(6, 3)? 
 
6) Sendo A(1, 23) e B(9, 13) as extremidades do segmento AB, seu ponto médio é: 
 
7) Sendo A(-5, 4) uma das extremidades do segmento de reta AB e M(-3, 4) o seu ponto médio, o ponto B vale: 
 
8) Na construção de uma estrada foi demarcado dois pontos   A(-3,1) e B(2,-11), em um sistema cartesiano, que representa o tamanho 
da estrada que será construída, está distância é em km. Qual o tamanho da estrada que será construída?  
 
9) O ponto B = (3, b) é equidistante dos pontos A = (6, 0) e C = (0, 6). Logo, o ponto B é: 

 
10) Regina possui 3 pedaços de fita, como os apresentados abaixo, que serão utilizados na confecção de alguns enfeites. Ela pretende 
cortá-los em pedaços do maior tamanho possível, de forma que não haja sobras e que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho.  
Fita A =  520 cm 
Fita B = 820 cm 
Fita C = 640 cm 
 
a) Qual será o tamanho de cada pedaço de fita após o corte?  
 
b) Quantos pedaços de fita serão obtidos ao todo? 
 
11) Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A(1,4) e B( -6,3), a abscissa de P vale: 
 


