Matemática/Geometria

Poliedros e Volume
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Apresentação

Este material foi organizado pelo professor Zulli. Vale ressaltar que foi disponibilizado
para a SEDUC – MT pelo professor para o projeto Pré-Enem Digit@l Gold.
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Poliedros e Volume
Poliedro é uma figura espacial fechada formada por polígonos reunidos que formam
as suas faces. As faces são os lados e são formadas por arestas unidas nos vértices.
Qualquer sólido geométrico é um objeto tridimensional, logo ocupa lugar no espaço e
por esse motivo possui um volume, que representa a quantidade de "espaço" que o objeto
ocupa. Quando falamos de capacidade, geralmente referimo-nos àquilo que o objeto
consegue transportar e normalmente essa noção é usada para líquidos .

Fórmulas dos principais volumes
Volume do Cubo

Volume do paralelepípedo

V = a.b.c
V = a3
Sendo “a” a aresta do cubo.

Sendo “a” a medida do comprimento, “b” a
medida da largura e “c” a medida da altura do
paralelepípedo.
Prisma

Todo prisma possui faces laterais retangulares e bases paralelas iguais. O nome do
prisma é derivado da sua base, por exemplo, um prisma de base triangular é chamada de
prisma triangular, um prisma de base pentagonal é chamado de prisma pentagonal.
Exemplos de alguns prismas:

Volume do Prisma
O volume de qualquer prisma é dado por: 𝑽 = 𝑨𝒃 . 𝑯, sendo 𝐴𝑏 a área da base do
prisma e H a altura do prisma.
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Pirâmide
Toda pirâmide possui faces laterais triangulares. O nome da pirâmide é derivado da
sua base, por exemplo, uma pirâmide de base triangular é chamada de pirâmide triangular,
uma pirâmide de base pentagonal é chamada de pirâmide pentagonal. Exemplos de alguma
pirâmide:

O Volume de qualquer pirâmide é dado por: 𝑽 =

𝑨𝒃 .𝑯
𝟑

, sendo 𝐴𝑏 a base da pirâmide e

H a altura dessa pirâmide.

Corpos redondos
O cilindro, o cone e a esfera não são considerados poliedros. São chamados de
corpos redondos.
Volume do Cilindro

Volume do Cone

𝑽=
𝑽 = 𝝅𝒓𝟐 𝒉
Sendo r o raio da base
e h a altura do cilindro.

Volume da Esfera

𝝅𝒓𝟐 𝒉
𝟑

Sendo r o raio da base
e h a altura do cone e
g a linha imaginária
lateral do cone.

𝑽=

𝟒𝝅𝒓𝟐
𝟑

Sendo r o raio da esfera.

1) (Enem 2016) Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento

e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone,
e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em
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caminhões de carga cuja capacidade é de 20 𝑚3 . Uma região possui um silo cheio e apenas
um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento.
Utilize 3 como aproximação para π.

O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o
volume de grãos armazenados no silo é:
A) 6.
B) 16.
C) 17.
D) 18.
E) 21.

Resolução: O volume do silo é dado pela soma do volume do cilindro e o volume do cone.

Dividindo 351 por 20 encontramos 17 viagens e resto 11, o que significa que o caminhão
deverá dar mais uma viagem para carregar o resto. Portanto 18 viagens.
GABARITO: D

2) (Enem 2017) Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um
melão esférico com diâmetro medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para espetar
diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e, para
garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe
fará o corte de modo que o raio r da seção circular de corte seja de pelo menos 3 cm. Por
outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados
os doces.
Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura h,
em centímetro, igual a:

A) 5 - √91/2
B) 10 – √91
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C) 1
D) 4
E) 5

Resolução:
Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo ABO encontraremos AO = 4 cm
O diâmetro da esfera mede 10 cm, logo o raio mede 5 cm.
Portanto 5cm – 4cm = 1cm.
GABARITO C

3) (Enem 2019) Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 cm utilizando
concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura.
O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com
capacidades máximas de 2 m3, 5 m3 e 10 m3 de concreto.

Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre
de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje?
A) Dez caminhões com capacidade máxima de 10 m3.
B) Cinco caminhões com capacidade máxima de 10 m3.
C) Um caminhão com capacidade máxima de 5 m3.
D) Dez caminhões com capacidade máxima de 2 m3.
E) Um caminhão com capacidade máxima de 2 m3.

Resolução: Calculando a área a ser concretada:
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Somando as áreas: 64 + 21 + 15 = 100 m2.
Lembrando que 5 cm = 0,05 m, vamos calcular o volume: 100 m 2 x 0,05m = 5 m3
GABARITO: C, pois um único caminhão poderá transportar o concreto.
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