
 
1.  Considera uma pirâmide hexagonal e um prisma pentagonal. 

 
                        Indica, para cada sólido: 

a.   dois planos paralelos; 
b.   dois planos concorrentes; 

c.     duas rectas paralelas; 
d.   duas rectas concorrentes não perpendiculares; 
e.   duas rectas perpendiculares; 
f.     uma recta concorrente a um plano; 

g.   uma recta estritamente concorrente a um plano. 
 
 

2. Observa o sólido: 

 
             Usando as letras da figura, indica: 

a.   duas rectas complanares com HD; 
b.   duas rectas concorrentes com AB; 
c.     rectas contidas no plano ABC; 

d.   planos paralelos. 
 
 

3. Observa a figura ao lado. 
a.   Indica duas faces contidas em planos paralelos. 
b.   Qual a posição relativa entre os planos que contêm as 

faces ABFE e EFGH? 
c.   Qual a posição da recta FA relativamente às bases? 
d.   Indica duas rectas complanares paralelas. 
e.   Indica duas rectas complanares concorrentes. 
f.   Indica duas rectas não complanares. 

 
 

4. Na Figura 6 está representada a fotografia de uma casa timorense e o respectivo esquema. O chão 
da casa [ABCD] tem a forma de um rectângulo e [ABCDEFGH] tem a forma de um prisma quadrangular recto. 

 
a.   Calcula a área do chão da casa. 
b.   Indica: 

• um plano perpendicular ao plano que 

contém o chão da casa;  
• uma recta aposta ao plano que contém 

o chão da casa; 
• uma recta paralela ao plano ADH.; 
• uma recta perpendicular ao plano ABF;  

• m ângulo recto;  
• dois planos paralelos.  
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5. Na figura 1, podes observar uma rampa de pedra, cujo modelo geométrico é um prisma em que as 
faces laterais são rectângulos e as bases são triângulos rectângulos; esse prisma encontra-se representado 

na figura 2. Sabe-se que, neste prisma de bases triangulares:  
____

AE = 3,03 m; 
____

BC =2,50 m; 
____

BE = 0,42m. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

a.   Em relação à figura 2, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

 
__   O plano que contém a face [ABE] é coincidente com o plano que contém a face [AEFD]. 
__   O plano que contém a face [ABE] é perpendicular ao plano que contém a face [AEFD]. 
__   O plano que contém a face [ABE] é oblíquo ao plano que contém a face [AEFD]. 
__   O plano que contém a face [ABE] é paralelo ao plano que contém a face [AEFD]. 

 
6. Determina o volume do prisma representado na figura 2. Apresenta os cálculos que efectuares e, na 

tua resposta, escreve a unidade de medida. 
 
 

 
 

 
 

7. A figura seguinte é inspirada num 
espigueiro. 
 
 
 
            Usa as letras da figura e indica: 

a.   dois planos concorrentes mas não 
perpendiculares; 
b.   dois planos perpendiculares; 
c.   dois planos paralelos; 
d.   duas rectas paralelas; 
e.   duas rectas concorrentes; 
f.   uma recta e um plano perpendiculares entre si; 
g.   uma recta e um plano paralelos entre si; 

h.   um plano e uma recta aposta a esse 
plano. 

 
Determina o volume do sólido que representa o “corpo” do espigueiro formado por 

paralelepípedo rectângulo e por um prisma triangular, como se mostra na figura. 
 

 

        

 


