Escola Secundária de Lousada
Ficha de Trabalho de Matemática do 8º ano - nº___ Data: ___ / 04 / 2012
Assunto: Áreas e Volumes de Sólidos II
Lições nº ___ , ___

1. Para vedar um terreno quadrangular com 900 m 2

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

2. Na cantina da

escola do Gabriel existe um depósito com água, com a forma de
um cilindro com um cone na base, como representa a figura. Os alunos enchem os seus copos
nesse depósito.
- O cilindro tem uma altura de 50 cm e um diâmetro de 40 cm.
- O cone tem a mesma altura do cilindro e a sua base tem o mesmo diâmetro da base do cilindro.
- Os copos têm a forma cilíndrica, com 12 cm de altura e 6 cm de diâmetro.

2.1. Calcula o volume do depósito de água. Conserva o valor exato nos cálculos intermédios e
apresenta o resultado arredondado com duas casas decimais.

2.2. Quantos copos de água o Gabriel consegue encher, se o depósito estiver cheio?
2.3. Supõe que o depósito está vazio e que se enche de água à razão de um litro por segundo. Qual dos
gráficos seguintes traduz a variação da altura de água, no depósito, com o decorrer do tempo?
Justifica a tua resposta.

3. O gráfico da figura relaciona o volume de um copo
)

cilíndrico com o tempo de enchimento.

cm 3

3.2. Quanto
tempo
necessário para

de
que

Volume de água(

3.1. Com base no gráfico é possível afirmar
que as grandezas volume de água no copo
(V) e tempo de enchimento (t) são
directamente proporcionais? Justifica.
enchimento
é
o copo receba

0,3 dm3 de água?
3.3. Qual das expressões representa a relação existente entre as duas grandezas? Indica a resposta
correta e justifica a tua resposta.

(A)

6
t

=V

(B) t = 6V

(C) V = 6t
1

(D) t =

6
V

4. Admite

que cada lente dos óculos, representados na figura, é
formada por um trapézio isósceles e por um semicírculo. A área das
duas lentes, com aproximação às centésimas do centímetro quadrado
é:

(A) 18,56 cm 2

(B) 9,31 cm 2

(C)18,57 cm 2

(D) 9, 42 cm 2

5. Num supermercado as bolachas são comercializadas em caixas com quatro pacotes.

5.1. Cada pacote tem a forma de um cilindro com 2 cm de raio e 10 cm de altura. As caixas têm a forma
de prismas rectos, quadrangulares regulares, com altura igual à dos pacotes de bolachas. Determina
o volume que corresponde ao interior da caixa não ocupado pelos pacotes de bolachas.

6. O

sólido representado na figura é constituído por um prisma e
por um tronco de pirâmide. As medidas indicadas na figura estão
expressas em centímetros.
Calcula:
6.1. h , altura da pirâmide;
6.2. o volume do sólido.
Apresenta o resultado arredondado às unidades.

7. Na figura podes observar o projecto
de um pisa-papéis formado por dois cilindros de vidro, de alturas x e 3,5 cm.
7.1. Quanto tem de ser a altura, x para que o volume do pisa-papéis seja
264

cm 3 ?

8. Considera um cubo e uma pirâmide quadrangular com a altura do cubo.
8.1. Calcula o volume do cubo e o volume da pirâmide.
8.2. Qual é a relação entre os dois volumes?
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9. Atendendo

aos dados da figura, mostra que a esfera ocupa um sexto do volume
ocupado pelo cone.

10. Observa

a figura em que [ABCD] é um quadrado.

Admite que a área dos círculos é de 9

π cm2.

10.1. Mostra que o perímetro do quadrado [ABCD] é
igual a 48 cm.
10.2. Determina a área da zona não colorida.

11.

Na figura 6 está representado um esquema da piscina que a mãe da Marta comprou
para colocar no jardim.
- A figura 7 representa um esquema da base da piscina.
___

- Na figura 6, [ABCDEFGHIJKL ] é um prisma regular e BH = 1,5 m .

___

___

- Na figura 7, [ABCDEF ] é um hexágono, BC = 2 m e OM = 3 m .

11.1. Calcula, em metros cúbicos, a capacidade da piscina. Apresenta o resultado arredondado às décimas.
Nota: Sempre que nos cálculos intermédios procederes a arredondamentos, conserva três casas decimais.
11.2. Calcula a área total da piscina.

12. Uma floreira tem a forma de uma parte (tronco) de uma pirâmide. Atendendo
às dimensões indicadas na figura, determina o volume da floreira.
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13.

Há recipientes que têm a forma de troncos de cone como o da figura.
13.1. Determina a capacidade do recipiente, em litros, atendendo ao esquema indicado
a seguir. Apresenta o resultado aproximado às décimas.

14. Observa a figura:
14.1. Sabendo que a altura do cilindro é duas vezes o raio da base e que o raio da esfera mede
2 centímetros, indica o volume de água que é possível colocar no recipiente.

(A)

16
π
3

(B)

32
π
3

(C)

34
π
3

(D) 16π

15.

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:
15.1. A área da base e de cada face lateral da pirâmide:
15.2. A medida do segmento de recta RV ;

[ ]

15.3. O volume da pirâmide, apresentando o resultado arredondado às
centésimas.

16.

O rectângulo [ABCD ] representado na figura ao

lado, ao efectuar uma rotação de 360º em torno do eixo AB, dá origem a um sólido com
160π dm 3 .
16.1. Que nome dás ao sólido obtido pela rotação do rectângulo

[ABCD]

torno do eixo AB?
16.2. Determina, em metros quadrados, a área do retângulo [ABCD ] .

17. O sólido da figura é constituído por um cilindro e por uma semiesfera. Calcula:
17.1. a área lateral do cilindro;
17.2. o volume do sólido.

4

em
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