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1. Definição

Um cilindro é um sólido geométrico
tridimensional classificado como
corpo redondo. Isso significa que
existe a possibilidade desse objeto
rolar, se for colocado sobre uma
superfície plana levemente
inclinada.
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2. Elementos
• “Bases”: São os dois círculos de raio r (tampa e fundo do

cilindro).
• Altura (h): é a distância entre as duas bases do cilindro.
• Eixo do cilindro: a reta que passa pelos centros das bases

de um cilindro.
• Secção transversal: qualquer intersecção (corte) entre o

cilindro e um plano paralelo às suas bases. Essa
intersecção gera uma circunferência congruente às bases.

• Geratrizes: segmentos paralelos à altura do cilindro (h = g)
cujas extremidades são pontos das circunferências que
formas as bases do cilindro.
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3. Classificação

• Cilindro Reto: Nos cilindros
circulares retos, a geratriz (altura)
está perpendicular ao plano da
base.

• Cilindro Oblíquo: Nos cilindros
circulares oblíquos, a geratriz
(altura) está oblíqua ao plano da
base.

 Cilindros

5



4. Cilindro Equilátero

O chamado “cilindro
equilátero” ou “cilindro de
revolução” é caracterizado pela
mesma medida do diâmetro da
base e da geratriz (g = 2r). Isso
porque sua seção meridiana
corresponde a um quadrado.
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5. Área

Área da Base: Para calcular

a área da base do cilindro,

utiliza-se a seguinte fórmula:

Ab= π.r2

Donde:

Ab = área da base

π = 3,14

r = raio

Área Lateral: Para

calcular a área lateral do

cilindro, utiliza-se a

fórmula:

Al= 2 π.r.h

Donde:

Al = área lateral

h = altura

Área Total: Para

calcular a área total

do cilindro basta:

At = 2.Ab+Al

At = 2π.r2 + 2π. r. h

At = 2π.r. (r + h)

Donde:

At: área total
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6. Volume

O volume do cilindro é calculado a partir do produto da área da base pela 
altura (geratriz):

V = Ab. h ou V = π. r2. h
Donde:
V: volume
Ab: área da base
π : 3,14
r: raio
h: altura
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Questão 01

1. (Cefet-PR) Secciona-se um cilindro de revolução de raio da base de 5 cm
por um plano paralelo ao seu eixo, a uma distância de 4 cm do mesmo. Se a
área da secção obtida é 12 cm2, então a altura do cilindro é igual a:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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Questão 02

2. (USF-SP) Um cilindro circular reto, de volume 20π cm³, tem altura de 5cm.
Sua área lateral, em centímetros quadrados, é igual a:
a)10π
b)12π
c)15π
d)18π
e)20π
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