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Exercícios de geometria espacial 

 

 

1) (ENEM) 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 

 

 

2) (UNIRIO-RJ) Um geólogo encontrou, numa de suas 

explorações, um cristal de rocha no formato de um 

poliedro, que satisfaz a relação de Euler, de 60 faces 

triangulares. O número de vértices deste cristal é iguala: 

a) 35 

b) 34 

c) 33 

d) 32 

e) 31 

 

 

3) (CESGRANRIO-RJ) Um poliedro convexo é 

formado por 4 faces triangulares, 2 faces 

quadrangulares e 1 face hexagonal. O número de 

vértices desse poliedro é de: 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

d) 9 

e) 10 

 

 

4) (ENEM) Um lapidador recebeu de um joalheiro a 

encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo 

formato é o de uma pirâmide, conforme ilustra a Figura 

1. Para tanto, o lapidador fará quatro cortes de formatos 

iguais nos cantos da base. Os cantos retirados 

correspondem a pequenas pirâmides, nos vértices P, Q 

e S, ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na 

Figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador 

obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica 

cujos números de faces, arestas e vértices são, 

respectivamente, iguais a 

 
a) 9, 20 e 13 

b) 3, 24 e 13 

c) 7, 15 e 12 

d) 10, 16 e 5 

e) 11, 16 e 5 

 

 

5) (ENEM) Para o modelo de um troféu foi escolhido 

um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de 

um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos 

do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas 

menores do que metade da aresta do cubo. Cada face do 

poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das 

demais faces. Com base nas informações, qual é a 

quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das 

faces do troféu? 

a) 6 

b) 8 

c) 14 

d) 24 

e) 30 

 

 

7) (ENEM) Maria quer inovar em sua loja de 

embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 

formatos. 

 
Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas 

caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria 

obterá a partir dessas planificações? 
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a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 

b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 

c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 

d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 

e) Cilindro, prisma e tronco de cone 

 

 

8) (ENEM) Uma rede hoteleira dispõe de cabanas 

simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 

1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas 

cabanas está representada na Figura 2. 

 
A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de 

tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma 

geométrica da superfície cujas arestas estão 

representadas na Figura 2 é 

a) tetraedro. 

b) pirâmide retangular. 

c) tronco de pirâmide retangular. 

d) prisma quadrangular reto. 

e) prisma triangular reto. 

 

 

9) (ENEM) Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao 

modelo apresentado na Figura 1, deverá ser 

descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma 

área retangular de 10 m por 32 m foi cedida para o 

empilhamento desses contêineres (Figura 2) 

 

 
De acordo com as normas desse porto, os contêineres 

deverão ser empilhados de forma a não sobrarem 

espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o 

empilhamento total da carga e atendendo à norma do 

porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de 

contêineres é 

a) 12,5 m. 

b) 17,5 m. 

c) 25,0 m. 

d) 22,5 m. 

e) 32,5 m 

 

 

10) (ENEM) Uma empresa especializada em 

conservação de piscinas utiliza um produto para 

tratamento da água cujas especificações técnicas 

sugerem que seja adicionado 1,5mL desse produto para 

cada 1000L de água da piscina. Essa empresa foi 

contratada para cuidar de uma piscina de base 

retangular, de profundidade constante igual a 1,7m com 

largura e comprimento iguais a 3m e 5m 

respectivamente. O nível da lâmina d’água dessa piscina 

é mantido a 50cm da borda da piscina. A quantidade 

desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a 

essa piscina de modo a atender às suas especificações 

técnicas é 

a) 11,25 

b) 27,00 

c) 28,80 

d) 32,25 

e) 49,50 
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11) (ENEM) Na alimentação de gado de corte, o 

processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, 

compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-

se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, 

cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme 

mostrado na figura. 

 
Considere um silo de 2 m de altura, 6 m de largura de 

topo e 20 m de comprimento. Para cada metro de altura 

do silo, a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a 

largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de 

forragem ocupa 2 m3 desse tipo de silo. 
EMBRAPA. Gado de corte. 

Disponível em: www.cnpgc.embrapa.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

 

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que 

cabe no silo, em toneladas, é 

a) 110. 

b) 125. 

c) 130. 

d) 220. 

e) 260. 

 

 

12) (ENEM) Um petroleiro possui reservatório em 

formato de um paralelepípedo retangular com as 

dimensões dadas por 60m x 10m de base e 10m de 

altura. Com o objetivo de minimizar o impacto 

ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório 

é subdividido em três compartimentos, A, B e C, de 

mesmo volume, por duas placas de aço retangulares 

com dimensões de 7m de altura e 10m de base, de modo 

que os compartimentos são interligados, conforme a 

figura. 

 
Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, 

apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que 

ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com 

a sua carga máxima: ele sofre um acidente que ocasiona 

um furo no fundo do compartimento C. Para fins de 

cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas 

divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de 

petróleo derramado terá sido de 

a) 1,4 x 10³ m³ 

b) 1,8 x 10³ m³ 

c) 2,0 x 10³ m³ 

d) 3,2 x 10³ m³ 

e) 6,0 x 10³ m³ 

 

 

13) (ENEM) Para resolver o problema de 

abastecimento de água foi decidida, numa reunião do 

condomínio, a construção de uma nova cisterna. A 

cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 m de altura 

e 2 m de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna 

deverá comportar 81 m³ de água, mantendo o formato 

cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da 

nova cisterna a antiga será desativada. Utilize 3,0 como 

aproximação para π. Qual deve ser o aumento, em 

metros, no raio da cisterna para atingir o volume 

desejado? 

a) 0,5 

b) 1,0 

c) 2,0 

d) 3,5 

e) 8,0 

 

 

14) (ENEM) Uma cozinheira, especialista em fazer 

bolos, utiliza uma forma no formato representado na 

figura: 

 
Nela identifica-se a representação de duas figuras 

geométricas tridimensionais. Essas figuras são a) um 

tronco de cone e um cilindro. 

b) um cone e um cilindro. 

c) um tronco de pirâmide e um cilindro. 

d) dois troncos de cone. 

e) dois cilindros 
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15) (ENEM) Em regiões agrícolas, é comum a presença 

de silos para armazenamento e secagem de 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 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 

para transportar todo o volume de grãos armazenados 

no silo é 

a) 6 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 21 

 

 

16) (ENEM) O índice pluviométrico é utilizado para 

mensurar a precipitação da água da chuva, em 

milímetros, em determinado período. Seu cálculo é feito 

de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 

1 m2 , ou seja, se o índice for de 10 mm, significa que a 

altura do nível de água acumulada em um tanque aberto, 

em formato de um cubo com 1 m2 de área de base, é de 

10 mm. Em uma região, após um forte temporal, 

verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em 

uma lata de formato cilíndrico, com raio 300 mm e 

altura 1 200 mm, era de um terço da sua capacidade. 

Utilize 3,0 como aproximação para π. O índice 

pluviométrico da região, durante o período do temporal, 

em milímetros, é de 

a) 10,8. 

b) 12,0. 

c) 32,4. 

d) 108,0. 

e) 324,0. 

 

 

17) (ENEM) Uma artesã confecciona dois diferentes 

tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com 

cartões de papel retangulares de 20cm x 10cm. Unindo 

dois lados opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã 

forma cilindros e, em seguida, os preenche 

completamente com parafina. 

 
Supondo-se que o custo da vela seja diretamente 

proporcional ao volume de Parafina empregado, o custo 

da vela do tipo I, em relação ao custo da vela do tipo II, 

será: 

a) o triplo 

b) o dobro 

c) igual 

d) a metade 

e) a terça parte 

 

 

18) Uma empresa farmacêutica produz medicamentos 

em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma 

semiesfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma 

de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por 

uma máquina programada para que os cilindros tenham 

sempre 10 mm de comprimento, adequando o raio de 

acordo com o volume desejado. Um medicamento é 

produzido em pílulas com 5 mm de raio. Para facilitar a 

deglutição, deseja-se produzir esse medicamento 

diminuindo o raio para 4 mm, e, por consequência, seu 

volume. Isso exige a reprogramação da máquina que 

produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para 

π. A redução do volume da pílula, em milímetros 

cúbicos, após a reprogramação da máquina, será igual a 

a) 168. 

b) 304. 

c) 306. 

d) 378. 

e) 514 

 

 

19) (ENEM) Para decorar uma mesa de festa infantil, 

um chefe de cozinha usará um melão esférico com 

diâmetro medindo 10cm o qual servirá de suporte para 

espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota 

esférica do melão, conforme ilustra a figura, e, para 
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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 

3cm. 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 em centímetro, 

igual a 

a) 5 − √91/2 

b) 10−√91 

c) 1 

d) 4 

e) 5 

 

 

20) (UNIOESTE-PR) Considere que o planeta Terra é 

uma esfera de 6400Km de raio. O núcleo da Terra é a 

região esférica interior ao planeta Terra, cujo raio é de 

3400Km. Assinale a alternativa que melhor representa 

a porcentagem do volume do núcleo em relação ao 

volume do planeta Terra. 

a) 85%. 

b) 75%. 

c) 50%. 

d) 25%. 

e) 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

1) B 

2) D 

3) C 

4) 9 

5) A 

6) C 

7) A 

8) E 

9) A 

10) B 

11) A 

12) D 

13) C 

14) D 

15) D 

16) D 

17) B 

18) E 

19) C 

20) E 
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