


Geometria Espacial 

 Poliedros
 A noção de poliedro.
 Poliedro convexo e poliedro não- convexo.
 A relação de Euler.
 Poliedros regulares.
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Poliedros regulares
Veja a seguir os cinco poliedros regulares.

23.12

TETRAEDRO
REGULAR

HEXAEDRO
REGULAR 

(CUBO)

OCTAEDRO
REGULAR

DODECAEDRO
REGULAR

ICOSAEDRO
REGULAR
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Classe Característica Exemplo

Tetraedro

4 faces triangulares, e em cada 

vértice concorrem 

3 arestas

Hexaedro

Octaedro

6 faces quadrangulares,

e em cada vértice concorrem 3 

arestas

8 faces triangulares, e em cada 

vértice concorrem 

4 arestas

Poliedros regulares
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Classe Característica Exemplo

23.11

Dodecaedro

12 faces pentagonais, e em cada 

vértice concorrem 

3 arestas

Icosaedro

20 faces triangulares, e em cada 

vértice concorrem 5 arestas

Poliedros regulares
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O número de vértices de um poliedro convexo que possui 12
faces triangulares é:

a) 4
b) 12
c) 10
d) 6
e) 8

EXERCÍCIO 1EXERCÍCIO 1
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A figura a seguir representa a planificação de um poliedro
convexo.

O número de vértices deste poliedro é:

a) 12. b) 14. c) 16. d) 20. e) 22.

EXERCÍCIO 2EXERCÍCIO 2
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No país do México, há mais de mil anos, o povo Asteca
resolveu o problema da armazenagem da pós-colheita de
grãos com um tipo de silo em forma de uma bola colocada
sobre uma base circular de alvenaria. A forma desse silo é
obtida juntando 20 placas hexagonais e mais 12
pentagonais.

EXERCÍCIO 3EXERCÍCIO 3
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Com base no texto, é correto afirmar que 
esse silo tem:

a) 90 arestas e 60 vértices
b) 86 arestas e 56 vértices
c) 90 arestas e 56 vértices
d) 86 arestas e 60 vértices
e) 110 arestas e 60 vértices
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O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas
é igual ao número de vértices. Então o número de faces do
poliedro é:

a) 6
b) 8
c) 10
d) 11
e) 12

EXERCÍCIO 4EXERCÍCIO 4

12



Observe o poliedro ao lado formado por 2 hexágonos
regulares e 6 retângulos. Determinar a soma das medidas
dos ângulos das faces desse poliedro.

EXERCÍCIO 5EXERCÍCIO 5
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ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR
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01. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo.

O número de vértices deste poliedro é:
a) 12
b) 14
c) 16
d) 20
e) 22
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02. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas 
aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm 
forma dada pela figura.
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Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas
arestas?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 15
e) 16 
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03. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para
descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A
granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e
20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal
de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces.

Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo,
então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo
desse cristal é igual a
a) 10
b) 12
c) 25
d) 42
e) 50


