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VISTAS, VOLUMES E ÁREAS 

 

(1) O sólido, tal como está representado na figura, 

diz-se em perspectiva.  

Supondo que o observamos da direção da seta 

obtemos uma vista desse sólido. Desenha-a. 

A esta vista chamamos vista de frente. 

 

 

(2) Mas o mesmo sólido pode ser visto de 

uma outra direção. 

Desenha esta vista do sólido a que 

chamamos vista de lado. 

 

 

 

 (3) Desenha, no caderno, as vistas de cada um dos seguintes sólidos. 

 

 

 

 

 

 

(4) Supõe um modelo de sólido (constituído por cubinhos) com as 

seguintes vistas de frente e de lado: 

 

 

 

 

 

(4.1) Haverá mais do que uma solução para este problema? 

(4.2) Tenta descobrir dois sólidos que utilizem, respectivamente, o maior e o menor número de cubos. 

(4.3) Indica o volume e a área total de cada um deles, tomando para unidades os elementos de um 

cubinho. 

 



(5) Considera os seguintes sólidos representados em perspectiva: 

(5.1) Descobre quais dos sólidos 

correspondem às três vistas de cima 

“codificadas” que se seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.2) Desenha as vistas de cima “codificadas” de cada um dos restantes sólidos considerados. 

(5.3) Indica o volume de cada sólido e relaciona-o com a sua vista “codificada”. 

(5.4) Indica a área total de cada sólido. 

 

PARALELISMO E PERPENDICULARIDADE 

 

(6) Observa a seguinte figura constituída por um prisma e uma pirâmide quadrangulares regulares. Tendo 

por base a figura indica: 

a) Pares de rectas: 

1. Complanares 

2. Não complanares 

3. Paralelas 

4. Concorrentes 

5. Perpendiculares 

6. Oblíquas 

 

 

b) Uma recta e um plano de 

tal modo que: 

1. A recta seja paralela ao 

plano 

2. A recta pertença ao plano 

3. A recta seja perpendicular 

ao plano 

4. A recta seja concorrente 

com o plano 

c) Um par de planos que 

sejam: 

1. Paralelos 

2. Coincidentes 

3. Concorrentes 

4. Perpendiculares 

5. Oblíquos 

 

 

(7) O Sr. Francisco quer colocar um corrimão numa rampa. Como é que há-de proceder para garantir que o 

corrimão é paralelo à rampa? 

 

(8) O Sr. Manuel está a instalar um poste, para segurar uma antena, num terraço. Para ter a certeza que o 

poste fica perpendicular ao terraço, como é que há-de proceder? 

 

(9) A D. Graciete quer colocar um tecto falso na sua sala de estar, mas quer ter a certeza que fica paralelo 

ao chão. O que há-de fazer? 

 

(10) A D. Cremilde quer colocar uma divisória plana no seu jardim para evitar que os gatos lhe estraguem as 

rosas. Como é que há-de proceder de modo a ter a certeza que a divisória vai ficar perpendicular ao chão. 

Vista 1 

Vista 2 

Vista 3 


