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1. Uma caixa com a forma de um cilindro foi enfeitada com uma fita, como mostra a 
figura. Para o laço gastaram-se 30 cm de fita. O diâmetro da caixa é 10 cm e a altura é 

18 cm. 
1.1. A quantidade de fita utilizada para decorar a caixa foi de: 

(A) cm80           (B) cm86           (C) cm90           (D) cm96  

1.2. O valor mais próximo do volume da caixa é: 

(A) 3
1414cm        (B) 3

2,565 cm       (C) 3
1413cm       (D) 3

2,655 cm  

 

2. A figura representa o paralelepípedo [ABCDEFGH] com algumas das suas arestas prolongadas. 
2.1. No plano da base superior do paralelepípedo, indica: 

2.1.1. Duas retas paralelas; 
2.1.2. Duas rectas perpendiculares. 

2.2. Utilizando as letras da figura, indica: 
2.2.1. Duas retas paralelas; 
2.2.2. Duas retas concorrentes. 
2.2.3. Duas retas não complanares. 

2.3. Considerando o plano DHC, indica: 

2.3.1. Uma reta estritamente paralela ao 
plano.; 

2.3.2. Uma reta concorrente ao plano.; 
2.3.3. Uma reta contida no plano. 

2.4. Utilizando letras da figura, indica: 

2.4.1. Dois planos estritamente paralelos.  
2.4.2. Dois planos perpendiculares. 

 
 

3. Uma jarra tem a forma de um cilindro e leva 1,5 litros de água. A altura da jarra é a  
cm. Qual das seguintes fórmulas permite determinar o raio da base da jarra? 
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4. A figura seguinte representa um candeeiro. O abajur tem a forma de um 

tronco de cone.  
4.1. Determina um valor aproximado às centésimas do volume do 

abajur. 

 
 

 

5. A área da superfície de uma esfera é 257π cm2. Qual o valor exato do seu volume? 
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6.  Observa o cubo representado na figura seguinte: 
6.1. Indica dois planos concorrentes, não perpendiculares. 
6.2. Justifica que os planos EFH e ABD são paralelos. 
6.3. Por que são a reta HG e o plano ABD paralelos? 

 
 
 

 

7. Observa a figura ao lado: 
7.1. De acordo com os dados, determina x . 

 
 
 

 

 

8. Arrumaram-se três esferas iguais dentro de uma 
caixa cilíndrica. 

 
Como se pode observar no esquema : 

• a altura da caixa é igual ao triplo do diâmetro de uma esfera; 
• o raio de base do cilindro é igual ao raio de uma esfera. 
8.1. Mostra que: 

 
O volume da caixa que não é ocupado pelas esferas é igual a metade do volume 
das três esferas. 

( NOTA: designa por r o raio de uma esfera. ) 
 

 

 

9. Determina, um valor arredondado às unidades, da capacidade (em litros) da 

jarra. 

 
 
 
 
 
 

10. O polígono colorido é a secção obtida no paralelepípedo pela 

interseção de um plano. 
10.1. De que polígono se trata? 

10.2. O paralelepípedo ficou dividido em dois sólidos iguais. Que nome 
têm? 

10.3. Indica a reta que seja paralela à recta FG. 
10.4. Indica duas retas que sejam perpendiculares à recta EH. 
10.5. Qual a posição relativa da reta DF e do plano AFG? 
10.6. Qual a posição relativa dos planos AGF e HEF? E dos planos ADB e HGF? 
10.7. Qual a posição relativa da reta FC e do plano AEH? 
10.8. Indica duas retas não complanares. 

10.9. Justifica que a reta AE é perpendicular ao plano EFG. 
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4 cm 

4 cm 

4 cm 

11. Na figura, podes ver um cubo e, sombreada a cinzento, uma pirâmide 
quadrangular regular. A base da pirâmide coincide com a face [ABCD) do 

cubo. O vértice P da pirâmide pertence à face [EFGH] do cubo. 
11.1. Utilizando as letras da figura, indica uma reta que seja 

complanar com a reta AC e perpendicular a esta reta.  

11.2. Se a pirâmide da figura tivesse 3
9 cm  de volume, qual seria o 

comprimento da aresta do cubo?  

11.3. Justifica que os planos ABC e EHG são paralelos. 

 
 

 

12. Na figura estão representados uma pirâmide quadrangular regular e 

um cubo. 
Sabe-se que: 
- a aresta do cubo é igual ao dobro da aresta da base da pirâmide; 
- o volume do cubo é o quádruplo do volume da pirâmide. 

12.1. Designando por a  a aresta da base da pirâmide e por h  a altura 

da pirâmide, mostra que ah 6= . 

 
 

 

 
 

 

13. Um depósito cilíndrico tem 3,5 m de altura e 1,2 m de diâmetro. Sabe-se que 

apenas 
8

7
 da sua capacidade está ocupada com água. 

13.1.  Quantos litros de água tem o depósito? Considera 14,3=π . 
 
 
 

 
 

14. Numa peça cúbica de madeira, escavou-se uma pirâmide. A base da pirâmide 

coincide com a face [ABCD] do cubo e o vértice P da pirâmide pertence à face 
[EFGH] do cubo. 
14.1. Supondo que o cubo tem 4 cm de aresta, determina o volume da peça 

cúbica de madeira. 
 

 

 
 

15. A figura representa a planificação da superfície de um 

sólido. 
15.1. De que sólido se trata? 
15.2. Determina: 

15.2.1. A área lateral do sólido. 
15.2.2. A área total do sólido. 
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16. Na figura 1, podes observar um pacote de pipocas cujo modelo geométrico é um tronco de pirâmide, de 
bases quadradas e paralelas, representado a sombreado na figura 2. 

 
       A pirâmide de base [ABCD] e vértice I, da figura 2, é quadrangular regular. 
 

                                              
                                                       Fig. 1                                                 Fig. 2 
 

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

 

                      (A) A reta DH é paralela ao plano que contém a face [ABFE]. 

                      (B) A reta CG é oblíqua ao plano que contém a face [ABFE]. 

                      (C) A reta CB é perpendicular ao plano que contém a face [ABFE]. 

                      (D) A reta HG é concorrente com o plano que contém a face [ABFE]. 

 
16.2. Determina o volume do tronco de pirâmide representado na figura 2, sabendo que: 

         cmAB 12
___

= , cmEF 3
___

=  e que a altura da pirâmide de base [ABCD] e vértice I é 20 cm 

 
 

17. Na figura está representada uma caixa de bombons com a forma de 

um prisma triangular regular. Sabe-se que a caixa tem 30 cm de altura e 
a área  de cada base é de 62,352 cm2. 

17.1. Determina a área lateral do prisma. 
 

 

18. Na figura, está representado um esquema da piscina 

da casa do Roberto, esquema que não está desenhado à 
escala.  
No esquema: 
• as medidas estão expressas em metros; 
• [ABCDEFGH]é um paralelepípedo rectângulo; 
• [IJKL] é uma rampa rectangular que se inicia a 0,6m 

de profundidade da piscina e termina na sua zona mais 
funda. 
18.1. Utilizando as letras da figura, indica dois planos concorrentes. 
18.2. Quantos litros de água serão necessários para encher totalmente a piscina? 

 

 

 

 


