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Sólidos Geométricos 

NOME: _________________________________________________ Nº _____ TURMA: _____ 

 

Polígonos 

Um polígono é uma figura geométrica plana limitada por uma linha fechada. 

Um polígono é regular quando tem todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos com a mesma 
amplitude. 

 

Polígonos Regulares 

3 lados - Triângulo Equilátero 4 lados - Quadrado 5 lados - Pentágono regular 6 lados - Hexágono regular 

 

 

 

7 lados - Heptágono regular 8 lados - Octógono regular 9 lados - Eneágono regular 10 lados - Decágono regular 

 

 

 

 

Sólidos 

Um sólido geométrico é uma região do espaço limitada por uma superfície fechada e que contém três dimensões, 
sendo elas largura, altura, comprimento. Há dois tipos de sólidos geométricos: poliedros e não poliedros. 

 
Poliedro é um sólido geométrico cuja superfície é 
composta por um número finito de faces, e todas essas 
faces são polígonos. 
 

 
Não poliedros são todos os demais sólidos geométricos 
que não se encaixam na categoria de poliedro, ou seja, 
pelo menos uma das suas faces não é um polígono. Por 
outras palavras o sólido tem uma superfície que é curva 
ou tem porções de superfície curva. 
 

 

Poliedros 

 
Chama-se poliedro a um sólido limitado por superfícies planas. Os polígonos que limitam um poliedro são as faces; 
os lados do polígono são as arestas do poliedro e os vértices do polígono são os vértices do poliedro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o#Espa.C3.A7o_matem.C3.A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos_geom%C3%A9tricos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Face


(1) Observa as seguintes representações de sólidos geométricos e responde às perguntas seguintes 

escrevendo nos espaços, por ordem alfabética, as letras que assinalam as figuras respectivas: 

 

 

 

 

 

 

Quais das figuras acima representam: 

(1.1) Poliedros?  _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ 

(1.2) Pirâmides?  _____ , _____ 

(1.3) Cones?  _____ , _____ 

(1.4) Prismas?  _____ , _____, _____ , _____ , _____ , _____ 

(1.5) Cilindros?  _____ , _____ 

(1.6) Não poliedros? _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ 

Áreas 

Para se poder calcular áreas de sólidos é necessário saber determinar a área de figuras planas. 

Qualquer sólido tem uma superfície de contacto com o exterior. Se o sólido se puder planificar, para calcular a área 
dessa superfície, basta determinar a área da região planificada. 

Chama-se ÁREA LATERAL de um sólido à área da superfície lateral e representa-se por Al. 

Chama-se ÁREA TOTAL à soma da área lateral com a área das bases (ou base, no caso da pirâmide e do cone) e 

representa-se por At. 

 

Prismas 

Um prisma é um sólido geométrico limitado por duas bases (polígonos iguais) situadas em planos paralelos e várias 
faces laterais (paralelogramos). 

Num prisma, o número de faces laterais é igual ao número de lados dos polígonos da base, isto é, é igual ao número 
de arestas da base. 

A designação do polígono da base vai dar o nome ao prisma. Assim: 

 se as bases são triângulos, o prisma chama-se triangular; 

 se forem quadrados, o prisma chama-se quadrangular; 

 se forem pentágonos, o prisma chama-se pentagonal; 

 … 

 

 

 

 

 

Prismas retos (regular) Prismas retos (não regulares) Prismas oblíquos 

As faces laterais são retângulos 
A base é um polígono regular 

As faces laterais são retângulos 
A base não é um polígono regular 

As faces laterais são paralelogramos 



(2) A figura representa um prisma hexagonal reto, regular, em que a aresta 

da base mede 4 cm e a altura mede 12 cm. 

(2.1) Determina: 

 (2.1.1) O apótema de uma base (hexágono) do prisma, com uma casa 

 decimal. 

 (2.1.2) A área de uma base (Ab). 

 (2.1.3) A área lateral do prisma (Al). 

 (2.1.4) A sua área total (At). 

(2.2) Prova que: Al = Pb x h, onde Al é a área lateral, Pb é o perímetro da 

base do prisma e h é a altura do prisma 

 

(3) Determina, com aproximação às unidades, a área total de um prisma 

triangular com as dimensões sugeridas pela figura. 

 

Nos prismas: (1) Al = Pb x h (2) At = Al + 2 x Ab 

 

Pirâmides 

Uma pirâmide é constituída por uma base que é um polígono e por faces laterais que são triângulos. 

 

 

 

 

 

 

Pirâmide regular Pirâmide reta Pirâmide oblíqua Apótema 

As faces laterais são 
triângulos 

A base é um polígono 
regular 

Quando a projecção do 
vértice da pirâmide 

coincide com o centro da 
base 

Quando a projecção do 
vértice da pirâmide não 

coincide com o centro da 
base 

O apótema da pirâmide é a 
altura de uma face lateral 

 

Nas pirâmides: (1) Al = (Pb ÷ 2) x ap (2) At = Al + Ab 

 

(4) Numa pirâmide pentagonal regular a aresta da base mede 14 cm 

e a aresta lateral mede 25 cm. Determina: 

(4.1) O apótema da pirâmide. 

(4.2) A área lateral da pirâmide. 

(4.3) O volume da pirâmide. 

 

12 cm 

4 cm 

6 cm 

2 cm 

14 cm 

25 cm 

Apótema 



Cilindro 

Se rodarmos um retângulo em torno de um dos seus lados, uma volta completa, desenhamos no espaço um cilindro - 
cilindro de revolução. 

 

Quando o retângulo [ACC’B] roda em torno do eixo 

CC’, o lado [AB] do retângulo gera a superfície lateral 

do cilindro. Ao segmento de reta [AB] chama-se, por 

isso, GERATRIZ, do cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos cilindros: (1) Al = Pb x g   Al = 2πr x g  (2) At = Al + 2 x Ab 

 

(5) Determina a área do 

involucro da lata de feijões. 

 

(6) Sabendo que a área lateral da caixa é de 

420 cm2 e o diâmetro da base 20 cm, 

determina: 

(6.1) A altura da caixa. 

(6.2) O volume da caixa. 

 

 

Cone 

Se rodarmos um triângulo rectângulo, uma volta completa, em torno de um dos catetos, obtemos um cone de 
revolução. 

 

Este cone foi gerado pela rotação do triângulo rectângulo [VOB] 

numa volta completa, em torno do eixo que contém [OV]. É um 

cone de revolução.  

 [VB] é a hipotenusa do triângulo que gera a superfície 

lateral do cone, chama-se GERATRIZ do cone. 

 [OV] é a altura do cone. 

 

 

Um cilindro planificado tem a seguinte forma: 

A superfície lateral do cilindro é um retângulo em que: 
 > Um dos lados é a geratriz do cilindro 

 > O outro é o perímetro da base do cilindro 

Perímetro da base do cilindro 

Geratriz 

Eixo 

Raio 

 

 

A C 

B C’ 

A C 

B C’ 

[CC’] é a altura do cilindro 

[AB] é a geratriz do cilindro 

O 
O 

B 

V 

7 cm 

11 cm 



 

 

 

 

 

 

Cone oblíquo  Cone + Tronco de cone 

Não é um cone de revolução. 
Se intersectarmos um cone de revolução por um plano 
paralelo à base, obtemos dois novos sólidos: um cone e 
um tronco de cone. 

 

 

 

 

 

 

 

Planificação de um cone 

A planificação de um cone é formada por um círculo (base do cone) e por um sector circular (superfície lateral). 

 

 

 

 

 

 

Área de um sector circular Comprimento l de um arco de circunferência 

A área de um sector circular é directamente 
proporcional à amplitude do ângulo ao centro 
correspondente, ou seja: 

 
 360º _____________ π r2 
 x _____________ Área do sector circular 
 
A regra de três simples permite determinar a área de um 
sector circular, conhecido o ângulo 

Designando por l o comprimento do arco menor podemos 
escrever: 

 
 360º _____________ 2 π r 
 x _____________ l 
 
A regra de três simples permite determinar o 
comprimento l de um arco de circunferência, conhecido 
o ângulo 

Utilizando as duas regras anteriores, pode-se obter o seguinte: 
 

    π r2 __________ 360º __________ 2 π r 
    Área __________  x __________  l 
 

A área do sector circular é o mesmo que a área lateral do cone logo efectuando cálculos obtêm-se: 

Alateral do cone = ( Pb   2 ) x g   Al = πr x g 

 

Perímetro da base = 2πr 

Geratriz 

Tronco do cone 

Cone 

Superfície lateral 

Base 



(7) Na festa do irmão mais novo da Maria todas as crianças 

puseram um chapéu de palhaço como o da figura. 

Determina: 

(7.1) A geratriz do cone. 

(7.2) A área do chapéu. 

(7.3) O volume de um cone com as dimensões do chapéu. 

 

Esfera 

Assim como o círculo é limitado por uma circunferência, uma esfera é limitada por uma superfície esférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície esférica de centro O e raio r é o lugar geométrico dos pontos do espaço cuja distância a O é igual a r. 

Esfera de centro O e raio r é o lugar geométrico dos pontos do espaço cuja distância a O é menor ou igual a r. 

Quando se fala na área de uma esfera está-se a referir à área da sua superfície esférica 
Asuperficie esférica = 4 π r2 

Vesfera = 
 

 
 π r3 

 

(8) Dados: o raio da Terra é aproximadamente 6400km e o raio da Lua é aproximadamente 

1700Km. Determina, com um valor aproximado: 

(8.1) O volume da Terra. 

(8.2) O volume da Lua. 

(8.3) Quantas vezes o volume da Terra é maior que o volume da Lua. 

 

 

BOM TRABALHO!  

 

16 cm 

18 cm 

Eixo 

Raio 

Centro Circunferência 
Máxima 


