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Deves resolver esta ficha, fazendo uma composição a explicar a 
resolução de cada problema. 
 

 

1. Para vedar um terreno quadrangular com 900 2
m  de área, o proprietário 

utilizou rede com dois metros de altura. Determina a área de rede gasta na vedação. 
 

2. Calcula a área lateral de um cubo cujas arestas têm o triplo do comprimento de um 

cubo com 30 3
m  de volume. ( Nota: sempre que nos cálculos intermédios procederes a 

arredondamentos, mantém 3 casas decimais.) 
 

3. O Sr. Matias tem uma caixa cúbica de madeira com 64 3
dm  de volume, onde guarda as 

suas ferramentas de jardinagem. Como a caixa é pequena para todas as suas ferramentas, 

decidiu construir uma nova caixa cúbica com o dobro do volume. Qual o comprimento das 

arestas? 

4. Na tampa desta caixa de bolachas colou-se uma fita amarela como 

mostra a figura. 

a) Calcula a área da fita. 

b) Calcula a área total da caixa, sendo a sua altura de 1,5 cm. 

c) Sabendo que a altura da caixa é de 10 cm, calcula o volume da caixa 

de bolachas.  

 

5. A caixa da figura tem a forma de um prisma octogonal. As bases foram construídas a partir de quadrados 

com 12 cm de lado, sendo-lhes retirados os triangulas dos cantos, como é sugerido na figura. A altura do 

prisma é de 10 cm. 

a) Qual a área da base da caixa? 

b) Pretende-se forrar a caixa com papel autocolante 

colorido. Qual a quantidade de papel necessária para o 

fazer?  

c) Qual é a capacidade da caixa? 

 

6. Determina o perímetro e a área dos círculos que têm raio: a) r= 3 cm  b) r= 6 cm  

 

7. Determina a área sombreada da figura anterior sabendo cmOA 6=  

 

8. Determina a área da parte colorida da figura seguinte. 
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9. O Frederico tem uma quinta como mostra a figura:  

Dados da figura:  

- EF  é o raio da piscina, que é um semi-círculo 

- O comprimento do rectângulo [ABDC] é o triplo da sua 

largura.  

- O pomar fica num rectângulo isósceles. 

a) Determina a área do terreno ocupado pela quinta. 

b) O pai do Frederico decidiu colocar uma grade no muro que cerca a quinta. Quantos metros de grade irá 

gastar? 

 

10. A Luísa aproveita as caixas utilizadas para diversos fins, para as 

transformar em caixas decorativas, forrando-as com papel. Ela quer 

forrar uma com a forma de um cilindro. 

   Para ajudar a Luísa, vais calcular a quantidade de papel que ela precisa.  

   Repara que o cilindro foi planificado para te ajudar. 

 

11. Quando a Arminda teve a oportunidade de escolher o seu cacifo, não hesitou 

e escolheu o do canto superior direito. As suas dimensões são: 

cm42BD;cm45BC;cm27AB === . 

a) Calcula o volume do cacifo da Arminda. 

b) Se a Arminda pretendesse forrar o interior do cacifo( porta incluída) com 

papel colorido e cada m2 deste papel custasse 15 €, quanto dinheiro gastaria a 

Arminda? 

 

12. Uma floreira tem a forma de uma parte (tronco) de uma 

pirâmide. Atendendo às dimensões indicadas na figura, 

determina o volume da floreira 
 

13. Na figura está representada a figura de um quiosque. A 

estrutura é construída por uma pirâmide (telhado) e um prisma. 

Sabe-se que: 

� [ ABCD] é um quadrado de 16 cm de perímetro; 

� a altura máxima do quiosque é 3,5 m; 

� a altura do prisma é 2m; 

� VM = 250 cm. 

a) Qual a altura do telhado? 

b) Calcula o volume:       b1) da pirâmide;       b2) do prisma. 

c) Comenta a seguinte afirmação: “ O volume do telhado corresponde a 20% 

do volume do quiosque”. 

d) Um pintor apresentou um orçamento para pintar o quiosque: 

 - 4 € por cada metro quadrado de telhado; 

 - 3 € por cada metro quadrado de parede; 

 - 25 € de material. 

      Determina o valor final do orçamento, apresentando todos os cálculos que tiveres de efectuar.  

Bom Trabalho!Bom Trabalho!Bom Trabalho!Bom Trabalho!    
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