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1. O Círculo 
 

a. Na figura estão representados um quadrado e dois semicírculos iguais. 
O perímetro do quadrado da figura é 24 cm.  
Determina o valor exacto da área da região colorida do quadrado. 

 
b. Na figura estão representados um quadrado e quatro 

quatros de círculo iguais. A área do quadrado do círculo 
da figura é 64 cm2.  

Determina o valor exacto do perímetro da região colorida do quadrado. 
 
 

 
c. Na figura estão representados um quadrado e dois quartos de 

círculos iguais. O perímetro da região colorida é 4(pi) cm. 
Determina o valor exacto da área da região colorida. 

 
 

 
d. Na figura estão representados um quadrado, um círculo 

e quatro quartos de círculos iguais. O comprimento do 
lado do quadrado é 6 cm. 

Mostra que a área da região colorida do quadrado é ( )3618 −π  cm2. 
 

 
 

2. A Pirâmide 
Na figura está representada a planificação de uma pirâmide 
quadrangular regular. 
Sabe-se que: 
- a área da base da pirâmide é 75% da área lateral; 
- a área total da pirâmide é 2100 cm2. 
    Determina: 

a. A área da base e de cada face lateral da pirâmide 
b. A medida do segmento de recta [ ]RV ; 
c. O volume da pirâmide, apresentando o resultado 

arredondado às centésimas. 
 
 
 
 
 



 
3. O Candeeiro 

Na figura está representado um candeeiro constituído por um globo que é 
parte de uma superfície esférica, de 15 cm de raio, que enrosca num 
suporte com a forma de um tronco de cone. 
Sabe-se que a parte relativa ao globo tem 27 cm de altura. 
Qual é o perímetro da base onde enrosca o globo? 
 

 

4. O sólido da figura… 
É constituído por um cubo com 4 cm de aresta e por uma pirâmide. 
Sabe-se que a secção produzida no sólido pelo plano BDE tem de área 
35 cm2. 
Determina a altura da pirâmide, apresentando o resultado 
arredondado às décimas. 
 
 
 
 

5. O Pisa-papéis 
Na figura podes observar o projecto 
de um pisa-papéis formado por dois 

cilindros de vidro, de alturas x e 3,5 cm.  
Quanto tem de ser a altura x para que o volume do pisa-papéis 
seja 264 3

cm  ? 
 
 

6. A esfera e o Cubo 
Determina o volume de um cubo inscrito numa 
esfera de diâmetro 10 cm. 
 
 

7. Latas de insecticida 
Alguns insecticidas são vendidos em latas, com uma forma cilíndrica, como a 
ilustrada na figura 1. 
Na figura 2 apresenta-se um esquema da lata, sem tampa, e na tabela estão as 
suas principais características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Qual é, aproximadamente, a capacidade máxima da lata, em mililitros? Apresenta os 
cálculos que efectuares. 

b. Comenta a seguinte afirmação: “ Uma lata do mesmo material, com a mesma altura e 
metade do diâmetro da base da lata da figura tem metade do seu volume”. Esta 
afirmação é verdadeira? Justifica a resposta. 



8. área da Superfície Esférica 
A área da superfície de uma esfera é 257π cm2. Qual o valor exacto do seu volume? 

 

 

9. O Cubo e a Pirâmide 
Considera um cubo e uma pirâmide quadrangular com a altura do cubo. 

a. Calcula o volume do cubo e o volume da pirâmide. 
b. Qual a relação entre os dois volumes. 

 
 

10. Outro Cubo e outra Pirâmide 
Na figura estão representados um cubo e uma pirâmide cuja base é uma 
face do cubo e outro vértice é o centro do cubo. 

 
a. Quanto mede a altura da pirâmide? 
 
b.  Calcula o volume do cubo ( Vc) e o volume da pirâmide ( Vp). 

c. Calcula 
c

p

V

V
e diz quantas pirâmides são necessárias para obtermos o cubo. 

 

11. Objectos 
Calcula o volume dos seguintes objectos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cone e Esfera 
Atendendo aos dados da figura, mostra que a esfera ocupa um sexto do 
volume ocupado pelo cone. 
 
13. Sólidos 

           Calcula o volume de cada um dos sólidos representados na figura. 
 

 

 
 
 
 
 

14. JARRA 
 

Determina um valor arredondado da capacidade (em litros) da jarra. 



15. Círculos e quadrado 
Observa a figura em que [ABCD] é um quadrado. Admite que a área dos 
círculos é de 9 ππππ cm2. 
 

a. Mostra que o perímetro do quadrado [ABCD] é igual a 48 cm. 
Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

b. Determina a área da zona não colorida (Se não resolveste a 
alínea anterior, considera o lado do quadrado igual a 12 cm). 

 

16. CONE 
A figura ao lado  representa um cone. 
Sabendo que o diâmetro da base do cone mede 48 cm e que a geratriz mede 30 
cm, determina, em centímetro cúbico, o volume do cone. 
 

17. Parque de campismo 
Na praia do parque de campismo existem barracas como as da fotografia abaixo. Ao lado da fotografia 
está um esquema da estrutura de uma dessas barracas. 
 
No esquema: 

• [ABCDEFGH] é um 
prisma quadrangular 
regular; 

• [EFGHI] é uma 
pirâmide quadrangular 
regular; 

• [IK] é altura da 
pirâmide [EFGHI]; 

• [IJ] é uma altura do 
triângulo [EFI]. 

As medidas de comprimento indicadas estão expressas em metro (m). 

a. Qual das seguintes rectas é paralela ao plano ADH? 
 

(A) AB   (B) IE   (C) BF   (D) EG 

b. Sabe-se que cmIJ 1
__

= . De acordo com o esquema, determina o volume da barraca de 
praia. Apresenta todos os cálculos que efectuares e, na tua resposta, indica a unidade 
de volume. 

 

18. Pentágono 
Na figura que se segue está representada uma circunferência de centro 
O, em que está inscrito um pentágono regular [PQRST]. 

Sabe-se que: 
• a circunferência tem raio 5; 
• o triângulo [SOR] tem área 12. 

Determina a área da zona sombreada a cinzento na figura. Apresenta todos 
os cálculos que efectuares e indica o resultado arredondado às décimas. 

Bom Trabalho! 
A Equipa do PM 


