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1.1.1.1. No telhado de uma casa, existe um painel solar incorporado 

numa peça metálica. O painel e a peça, em conjunto, têm a 

forma de um prisma triangular reto cujas bases são 

triângulos retângulos. 

    Na figura ao lado, está representado o prisma triangular   

reto [ABCDEF], modelo da peça metálica.  

 Os    segmentos de reta [EF] e [AB] são perpendiculares aos 

segmentos de reta [DF] e [BC], respetivamente.  
    

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Na figura ao lado, o painel solar está representado pelo retângulo [ACDE].     

As medidas da peça    metálica são as indicadas na figura: 78AB cm= , 58 5,BC cm= , 97 5,DE cm=  e 

( )0AE x cm x= > .    

Admite que o volume do prisma [ABCDEF] é 445 000 cm3. 
Determina a área do painel solar. 

Apresenta o resultado em cm2, arredondado às unidades.  

Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva, pelo menos, duas casas decimais. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares. 
            

1.2.1.2.1.2.1.2. Na figura ao lado, está representada uma das bases do prisma triangular reto [ABCDEF], modelo    da peça 
metálica.    
A peça metálica tem uma haste de reforço, representada na figura por [XY]. 
De acordo com a figura: 

• o ponto  X  pertence a [AB] e o ponto Y  pertence a [AC]; 
• as retas XY e AB  são perpendiculares; 

• 78AB cm= , 58 5,BC cm=  e 52AX cm= . 

Determina o comprimento da haste, ou seja, XY  . 

Apresenta o resultado em centímetros.  

Apresenta todos os cálculos que efetuares.            

            9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    PPPProva rova rova rova FFFFinalinalinalinal    2012012012019999    ––––    Época EspecialÉpoca EspecialÉpoca EspecialÉpoca Especial    ––––    item 5item 5item 5item 5  
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2.2.2.2. Na figura ao lado, está representado o prisma reto [ ]STUVWXYZ , que é o esquema da secção inclinada de uma 

cama articulada.  
As bases do prisma são trapézios. 

 

Relativamente ao prisma, sabe-se que: 

• [ ]STUV  é um trapézio de bases [ ]VS  e [ ]UT , retângulo no vértice V ; 

• [ ]SXWV  é um quadrado cujos lados têm 15 cm de comprimento; 

• 7UV cm= . 
 

2.1.2.1.2.1.2.1. Determina US . 
Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas. 
Apresenta todos os cálculos que efetuares. 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. Admite que o volume do prisma [ ]STUVWXYZ  é 31250cm  . 

Determina UT  . 
Apresenta o valor pedido em centímetros, arredondado às décimas. Se procederes a arredondamentos nos 

cálculos intermédios, conserva, pelo menos, duas casas decimais. 
Apresenta todos os cálculos que efetuares.     9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    PPPProva Finalrova Finalrova Finalrova Final    2018 2018 2018 2018 ––––    1111.ª .ª .ª .ª FFFFaseaseasease    ––––    item 5item 5item 5item 5    

    

3.3.3.3. A Casa das Histórias Paula Rego é um museu de arte 
localizado em Cascais. 
Na figura ao lado, à direita, representa-se, em esquema, 
uma das partes desse edifício. 
No esquema, estão representados o prisma reto de bases 
quadradas [ ]ABCDEFGH  e o tronco de pirâmide 

[ ]EFGHIJKL , da pirâmide reta de base quadrada 

[ ]EFGHV . As faces [ ]EFGH  e [ ]IJKL , do tronco de 
pirâmide, são paralelas.  
Relativamente ao esquema, admite que: 

• 9BC cm=  , 6CH cm=  e 3KL cm=  ; 

• a altura da pirâmide [ ]EFGHV  é 24cm  ; 

• a distância entre os planos EFG  e JKL  é 16cm . 
 

3.1.3.1.3.1.3.1. Determina BH  . 
Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.  

 Apresenta todos os cálculos que efetuares.     
 

3.2.3.2.3.2.3.2. Determina o volume do tronco de pirâmide [ ]EFGHIJKL  . 
Apresenta o resultado em 3cm  . 

 Apresenta todos os cálculos que efetuares.    9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    PPPProva Finalrova Finalrova Finalrova Final    2018 2018 2018 2018 ––––    2.ª 2.ª 2.ª 2.ª FFFFaseaseasease    ––––    item 5item 5item 5item 5    
 

4.4.4.4. Considera um cubo com 729 dm 

3 de volume. 

Na figura ao lado, está representada uma planificação desse cubo. 

Determina a área da planificação do cubo. 
Apresenta o resultado em dm 

2. 
Mostra como chegaste à tua resposta.        8888Ano Ano Ano Ano ––––    Prova Prova Prova Prova AferiçãoAferiçãoAferiçãoAferição    2012012012018888    ––––    item item item item 8888    

 

5.5.5.5. Na figura ao lado, estão representados o cubo [ ]ABCDEFGH  e a pirâmide [ ]ABCDV . 

Sabe-se que: 

• o vértice  V  da pirâmide coincide com o centro do cubo; 

• o volume do cubo é igual a 729 3cm . 

Determina o volume da pirâmide [ ]ABCDV . 

Apresenta o valor pedido em 3cm . 
Apresenta todos os cálculos que efetuares. 
  

    9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 2017 Prova Final 2017 Prova Final 2017 Prova Final 2017 ––––    2.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase ––––    item 6item 6item 6item 6.2.2.2.2    

Casa das Histórias Paula Rego 
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6.6.6.6. Na figura ao lado, estão representados o prisma reto [ ]ABCDEFGH  

de bases quadradas [ ]ABCD  e [ ]FGHE  e as pirâmides triangulares 

[ ]AFGE
 
e [ ]ASTR  cujas bases [ ]FGE  e [ ]STR  estão contidas em 

planos paralelos.  
 

Os vértices S, T e R da pirâmide [ ]ASTR  pertencem, respetiva-

mente, às arestas [ ]AF , [ ]AG  e [ ]AE  da pirâmide [ ]AFGE . 
 

 

 

Considera que: 

• 6AS cm=  

• 4ST cm=  

• 9AF cm=  
    

A figura A figura A figura A figura não está desenhada à escala.não está desenhada à escala.não está desenhada à escala.não está desenhada à escala.    
    

6.1.6.1.6.1.6.1. Determina  AT  . 
Apresenta o valor pedido em centímetros, arredondado às décimas. 
Apresenta todos os cálculos que efetuares. 

 
 

6.2.6.2.6.2.6.2. Determina o volume da pirâmide [ ]AFGE . 

Apresenta o valor pedido em 3cm . 
Apresenta todos os cálculos que efetuares.  

 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    PPPProva Finalrova Finalrova Finalrova Final    2012012012017777    ––––    1.ª 1.ª 1.ª 1.ª FFFFaseaseasease    ––––    item 5item 5item 5item 5.2.2.2.2 

 

 
7.7.7.7. A figura ao lado representa um reservatório cilíndrico de altura AB . 

O reservatório contém 350 m  de água. 

Sabe-se que: 

• PB  designa a altura que a água atinge no reservatório; 

• 1,5AP m= ;  
• 4,4BC m= . 

A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.    

Determina a altura,  a  , do reservatório. 

Apresenta o valor pedido em metros, arredondado às unidades.  
Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva pelo menos duas casas decimais. 
Apresenta todos os cálculos que efetuares.  
 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 2017 Prova Final 2017 Prova Final 2017 Prova Final 2017 ––––    Época EspecialÉpoca EspecialÉpoca EspecialÉpoca Especial    ––––    item item item item 3333    (adap(adap(adap(adaptado)tado)tado)tado) 

    
    

8.8.8.8. Na figura ao lado, estão representados um prisma reto [ ]ABCDEFGH , de 

bases quadradas, e um cilindro cujas bases estão inscritas nas bases do prisma. 

Sabe-se que: 

• 20AB cm= ; 

• a diferença entre o volume do prisma e o volume do cilindro é igual a 33000cm . 
    

A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.    
 

 Determina  CH  .    

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às unidades.  

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares.  
      9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    PPPProva Finalrova Finalrova Finalrova Final    2012012012016666    ––––    1.ª 1.ª 1.ª 1.ª FFFFaseaseasease    ––––    item item item item 4444.2.2.2.2 
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9.9.9.9. Na figura ao lado, estão representados um cilindro e um prisma quadrangular 

regular [ ]ABCDEFGH  de bases [ ]ABCD  e [ ]EFGH , inscritas nas bases do 

cilindro. A altura do cilindro é igual a  5,3 cm e o raio da sua base é igual a 3 cm. 
    

A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.    
 
 

9.1.9.1.9.1.9.1. Determina o volume do prisma. 

Apresenta o resultado em centímetros cúbicos, arredondado às unidades. 

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, 

no mínimo, duas casas decimais. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares. 
 

9.2.9.2.9.2.9.2. Determina a área da superfície lateral do cilindro. 

Apresenta o resultado em centímetros quadrados, arredondado às unidades. 

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais. 

Mostra como chegaste à tua resposta. 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    PPPProva Finalrova Finalrova Finalrova Final    2012012012016666    ––––    2.ª 2.ª 2.ª 2.ª FFFFaseaseasease    ––––    item item item item 2222.2 e 2.3.2 e 2.3.2 e 2.3.2 e 2.3    

 

10.10.10.10. Na figura ao lado, está representado um cone reto de vértice  V  . 
A base do cone tem centro no ponto  C  e tem raio AC  . 
Sabe-se que: 

• 6AC cm= ; 

• 15VA cm= . 

A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.A figura não está desenhada à escala.     

Determina o volume do cone representado na figura. 

Apresenta o resultado em centímetros cúbicos, arredondado às unidades. 

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, 

no mínimo, três casas decimais. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares. 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 2016 Prova Final 2016 Prova Final 2016 Prova Final 2016 ––––    Época Especial Época Especial Época Especial Época Especial ––––    item 5item 5item 5item 5.1.1.1.1    (adaptado)(adaptado)(adaptado)(adaptado) 
    
    

11.11.11.11. Na Figura ao lado, está representado um cubo.  

Sabe-se que a área total do cubo é 34,56 cm 

2 . 

Determina o valor exato do volume deste cubo. 

Apresenta o resultado em cm 

3. 

Mostra como chegaste à tua resposta.     8888Ano Ano Ano Ano ––––    Prova Prova Prova Prova AferiçãoAferiçãoAferiçãoAferição    2012012012016666    ––––    item item item item 5555    

 

12.12.12.12. A figura abaixo à esquerda é uma fotografia da Sé Catedral de Lisboa, um dos monumentos mais antigos de Portugal. 

A figura à direita representa um modelo geométrico de parte dessa catedral. O modelo não está desenhado à escala. 

O modelo representado na figura à direita é um sólido que pode ser decomposto nos prismas quadrangulares 

regulares [ ]ABCDEFGH , [ ]LKNMHGJI  e [ ]PQROIJTS . 

Sabe-se que: 

• as bases dos três prismas são quadrados, todos 
geometricamente iguais; 

• o ponto  M  pertence ao segmento de reta [ ]CH ; 

• o ponto  N  pertence ao segmento de reta [ ]OI ; 

• 9DE RS cm= = ; 

• 
2

3
MH DE=

 
. 

• o volume total do sólido é igual a 248 3cm . 
 

Seja  s  a área da base de cada prisma.  

Determina  s . 
Apresenta o resultado em centímetros quadrados, arredondado às décimas. 

Mostra como chegaste à tua resposta.  9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova FinProva FinProva FinProva Final 2015 al 2015 al 2015 al 2015 ––––    2.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase 2.ª Fase ––––    item 6item 6item 6item 6.1.1.1.1  
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13.13.13.13. Na figura ao lado, está representado um modelo geométrico de uma caixa. 

Este modelo é um sólido que pode ser decomposto em dois prismas retos: o paralelepípedo 

retângulo [ACDEFGIJ] e o prisma cujas bases são os triângulos [ABC] e [GHI]. 
 

Sabe-se que: 

• 15DE DJ cm= = ; 

• 6CD cm= ; 

• a altura do triângulo [ABC] relativa à base [AC] tem 6cm  de comprimento. 
 

O modelo não está desenhado à escala.O modelo não está desenhado à escala.O modelo não está desenhado à escala.O modelo não está desenhado à escala.    

Determina o volume total do sólido. 

Apresenta o resultado em cm3 . 
Apresenta todos os cálculos que efetuares. 

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 2014444    ––––    1.ª 1.ª 1.ª 1.ª ChamadaChamadaChamadaChamada    ––––    item item item item 5555.1.1.1.1    
    
    

 

14.14.14.14. A figura à esquerda é uma fotografia de um moinho de vento 

de tipo mediterrânico, grupo ao qual pertence a maioria dos 

moinhos de vento portugueses. 

A figura à direita representa um modelo geométrico desse 

moinho. Este modelo é um sólido que pode ser decomposto 

num cilindro e num cone. 

O modelo não está desenhado à escala. 

 

14.1.14.1.14.1.14.1. Relativamente ao sólido representado na figura ao 

lado à direita, sabe-se que: 
 

• a base superior do cilindro coincide com a base do cone; 

• a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base e é igual a 6 dm ; 

• o volume total do sólido é 195 dm 

3 . 
 

Determina a altura do cone. 
 

Apresenta o resultado em decímetros, arredondado às décimas. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares. 

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais. 
 

14.2.14.2.14.2.14.2. Na figura ao lado, está representado um esquema das velas de um moinho de vento. 

Sabe-se que: 

• os triângulos [ABO], [CDO], [EFO] e [GHO] são geometricamente iguais; 

• 5EF m= ; 

• 7OE OF m= = . 

O esquema não está desenhado à escala. 

14.2.1.14.2.1.14.2.1.14.2.1. Determina a área do triângulo [EFO]. 

Apresenta o resultado em m 

2, arredondado às unidades. 
Apresenta todos os cálculos que efetuares. 
Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredon-
damentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais. 

 

14.2.2.14.2.2.14.2.2.14.2.2. Admite que os segmentos de reta [DH] e [BF] são perpendiculares e se intersetam no ponto O . 

Qual é o transformado do ponto H por meio da rotação de centro no ponto O e amplitude 90º ? 

(A) (A) (A) (A) O ponto A  (B) (B) (B) (B) O ponto B  (C) (C) (C) (C) O ponto C  (D)(D)(D)(D)    O ponto D 
    

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Teste Intermédio Teste Intermédio Teste Intermédio Teste Intermédio ––––    21 março21 março21 março21 março    2012012012014444    ––––item item item item 2222    
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15.15.15.15. Na figura ao lado, está representado o prisma triangular reto [ABCDEF]. 

Sabe-se que: 

• o triângulo [ABC] é retângulo em  A ;  

• 2AC cm=  ; 

• 6AE cm=  ; 

• o volume do prisma é  342cm . 
 

Construiu-se um cubo com volume igual ao volume do prisma representado na figura. 

Qual é a medida da aresta desse cubo, em centímetros, arredondada às décimas? 

 (A) 3,3  (B) 3,4  (C) 3,5  (D) 3,6 
 

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 2013333    ––––    1.ª 1.ª 1.ª 1.ª ChamadaChamadaChamadaChamada    ––––    item item item item 7777.1.1.1.1    
 

16.16.16.16. O centro geodésico de Portugal continental situa-se na Serra da Melriça, próximo de Vila de Rei. Nesse local, foi 

construído o marco geodésico que se pode observar na figura abaixo mais à esquerda. 
 

Ao lado, na figura à direita, está representado um 

modelo geométrico desse marco geodésico. 
 

O modelo não está desenhado à escala. 
 

O modelo do marco geodésico é um poliedro 
composto pelo tronco de pirâmide quadrangular 

regular [ABCDEFGH] e pela pirâmide 

quadrangular regular [EFGHI] . 
O ponto  J  é o centro do quadrado [ABCD]. 

 

Relativamente à figura ao lado à direita, sabe-se que: 

• 15IJ cm=    ;   8AB cm=    ;    3FG cm=  ; 

• o volume da pirâmide [EFGHI] é 6 cm3. 
 

Sabe-se ainda que o volume, V, de um tronco de pirâmide quadrangular regular é dado pela expressão 

( )2 2

3

h
V L L l l= + × +  

em que: 

• h  é a altura do tronco de pirâmide; 

• L  é a aresta da base maior do tronco de pirâmide; 

• l  é a aresta da base menor do tronco de pirâmide. 

Determina o volume do tronco de pirâmide [ABCDEFGH] . 
Sugestão:Sugestão:Sugestão:Sugestão:    Começa por mostrar que a altura da pirâmide [EFGHI] é igual a 2 cm . 
Apresenta o resultado em cm3, arredondado às unidades. 
Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais. 
Apresenta todos os cálculos que efetuares.     9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 2015 Prova Final 2015 Prova Final 2015 Prova Final 2015 ––––    Época Especial Época Especial Época Especial Época Especial ––––    item 5item 5item 5item 5.2.2.2.2 

    

17.17.17.17. Na Figura A, está representado um recipiente cilíndrico que se encheu com um líquido 

colorido. Nesse líquido, mergulhou-se um cubo cuja aresta é igual à altura do cilindro. Tal 

como a Figura B sugere, o cubo ficou assente na base do recipiente. 

Admite que: 

• a aresta do cubo mede 6 cm ; 
• o raio da base do cilindro mede 5 cm .  

 

Quando se mergulhou o cubo no recipiente, uma parte do líquido transbordou. 
 

Determina o volume do líquido que ficou ficou ficou ficou no recipiente depois de nele se ter mergulhado o 
cubo (Figura B). 
Apresenta o resultado em cm3 , arredondado às unidades. 
Apresenta todos os cálculos que efetuares. 
NotaNotaNotaNota    – Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, 
duas casas decimais. 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 2013333    ––––    2222.ª .ª .ª .ª ChamadaChamadaChamadaChamada    ––––    item item item item 11111111.2.2.2.2 

Figura A 

Figura B 
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18.18.18.18. Ao lado, a figura de cima é uma fotografia de um barco rabelo, atualmente usado para transportar turistas na 

travessia do rio Douro. A figura de baixo representa um modelo geométrico, em tamanho reduzido, da parte 

coberta desse barco. 

O modelo representado na figura de baixo é um sólido que pode ser 

decomposto no cubo [BCDEKLMN] e no paralelepípedo retângulo 

[ABEFGHIJ ].  

O modelo não está desenhado à escala. 

Sabe-se ainda que: 

• o ponto I pertence ao segmento de reta [BL ] e 
1

3
BI BL= ; 

• 2AB BC=  ; 

• o volume total do sólido é 25 cm3 . 

Seja a a medida, em centímetros, da aresta do cubo. 

Determina o valor exato de a . 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 2012222    ––––    1111.ª .ª .ª .ª ChamadaChamadaChamadaChamada    ––––    item item item item 12121212.1.1.1.1    

 

19.19.19.19. A figura ao lado representa um modelo geométrico de uma rampa de skate.  

O modelo não está desenhado à escala. 
 

Este modelo é um sólido que pode ser decomposto no cubo 

[ABCDEFIJ] e nos prismas triangulares retos [BHIFAG] e 

[CKJEDL], geometricamente iguais. As bases dos prismas são 

triângulos retângulos. 
 

Sabe-se ainda que: 

• 5HI m=  

• 7HB m=  

Determina o volume do sólido representado na figura. 

Apresenta o resultado em metros cúbicos, arredondado às unidades. 

Apresenta os cálculos que efetuares. 
Nota Nota Nota Nota – Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, três casas decimais.    

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 201Prova Final 2012222    ––––    2222.ª .ª .ª .ª ChamadaChamadaChamadaChamada    ––––    item item item item 11111111.2 (.2 (.2 (.2 (adaptado)adaptado)adaptado)adaptado)    

 

20.20.20.20. Na figura ao lado, à esquerda está uma fotografia de uma choupana. 

A figura da direita representa um modelo geométrico 
dessa choupana. O modelo não está desenhado à 
escala. 
 

O modelo representado em cima à direita é um sólido 

que pode ser decomposto num cilindro e num cone. 

Sabe-se ainda que: 

• a base superior do cilindro coincide com a base do 
cone; 

• a altura do cilindro é igual à altura do cone; 

• a área da base do cilindro é 12 m 

2 ; 

• o volume total do sólido é 34 m 

3. 
 

Determina a altura do cilindro. 

Apresenta o resultado em metros, na forma de dízima. 

Apresenta os cálculos que efetuares.  

 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame NacionalExame NacionalExame NacionalExame Nacional    2012012012011111    ––––    1111.ª .ª .ª .ª ChamadaChamadaChamadaChamada    ––––    item item item item 13131313 
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21.21.21.21. Na figura ao lado, estão representados um paralelepípedo [ABCDEFGH] e uma pirâmide [HDPC], sendo P 
um ponto de [AB]. 

 

 

21.1.21.1.21.1.21.1. Admite que: 

• 5DP cm=  

• 6,4HP cm=  

Determina a área do triângulo [DPH] . 
Apresenta o resultado em 2cm , arredondado às décimas. 
Apresenta os cálculos que efetuares. 
Nota: Nota: Nota: Nota: Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a 
arredondamentos, conserva, no mínimo, três casas decimais. 

 

21.2.21.2.21.2.21.2. Supõe agora que o volume da pirâmide [HDPC] é igual a 310cm . 

Qual é o volume, em 3cm , do paralelepípedo [ABCDEFGH] ?  

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame NacionalExame NacionalExame NacionalExame Nacional    2012012012011111    ––––    1111.ª .ª .ª .ª ChamadaChamadaChamadaChamada    ––––    item item item item 14141414    (adaptado)(adaptado)(adaptado)(adaptado)    
 

22.22.22.22. Ao lado, a figura em cima é uma fotografia de uma casa típica da ilha da Madeira. 
A figura em baixo representa um modelo geométrico dessa casa.  
O modelo não está desenhado à escala. 
O modelo representado na figura à esquerda é um sólido que pode ser 

decomposto num prisma quadrangular regular [ABCDEFGH] e num cone de 

vértice J . 
Sabe-se ainda que: 

• o quadrado [EFGH], base superior do prisma, está inscrito na base do cone; 

• o diâmetro da base do cone é igual à diagonal das bases do prisma; 

• 4AB m= ; 

• 3IJ m= ; 

• o volume total do sólido é 57 3m . 
 

Determina a altura do prisma.  

Apresenta o resultado em metros, arredondado às unidades. 
Apresenta os cálculos que efetuares. 
Nota:Nota:Nota:Nota:    Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, 

no mínimo, duas casas decimais.     9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 ––––    2222.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item 1item 1item 1item 10000    
    

23.23.23.23. Na figura ao lado, está representado o prisma triangular [ABCDEF]. 
Sabe-se que: 

• o quadrilátero [BCDE] é um quadrado; 

• o triângulo [ABC] é retângulo em A . 
 

 

23.1.23.1.23.1.23.1. Qual das opções seguintes apresenta uma planificação reduzida do prisma [ABCDEF] ? 
    (A)(A)(A)(A)    (B)(B)(B)(B)    (C)(C)(C)(C)    (D)(D)(D)(D)    
    
   

 

 

 

 

 
 
 

23.2.23.2.23.2.23.2. Admite agora que 8AC cm=  e 15CB cm= . 

Determina a área do triângulo [ABC] . 
Apresenta o resultado em 2cm , arredondado às unidades. 
Apresenta os cálculos que efetuares. 
Nota: Nota: Nota: Nota: Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais. 

        9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 ––––    2222.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item 1item 1item 1item 12222    
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24.24.24.24. Na figura ao lado, está representado o sólido [ABCDIJGH] , que se pode 

decompor num prisma reto de bases quadradas e num prisma triangular reto. 

Uma das faces laterais do prisma triangular coincide com uma das bases do 

prisma quadrangular. 

Este sólido não está desenhado à escala.    
  

Determina o volume do sólido [ABCDIJGH] , supondo que: 

8AB cm=
  

;  4AF cm=
  
e  7FJ cm=  

Apresenta o resultado em 3cm . 

Apresenta os cálculos que efetuares.  

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 Exame Nacional 2011 ––––    Época EspecialÉpoca EspecialÉpoca EspecialÉpoca Especial    ––––    item 1item 1item 1item 11111.2.2.2.2    

 
 

25.25.25.25. Ao lado, a figura à esquerda é uma fotografia de uma caixa de 

chocolates que o Manuel fez para vender num arraial. 

A figura à direita representa um modelo geométrico dessa caixa. 
 

Relativamente à figura à direita, sabe-se que: 

• [ABCDEFGH ] é um prisma quadrangular regular; 

• [EFGHI ] é uma pirâmide quadrangular regular, de altura IJ . 
 

Determina o volume, em 3cm , do sólido representado na figura, sabendo que:  

13AB cm=  ; 19BF cm=   e  6IJ cm= . 

Apresenta os cálculos que efetuaste.  
  9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 201Exame Nacional 201Exame Nacional 201Exame Nacional 2010000    ––––    1111.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item 1item 1item 1item 13333.2.2.2.2    

 

26.26.26.26. O Miguel e a Joana construíram uma caixa que servirá para colocar 

embalagens de plástico destinadas à reciclagem. A caixa tem a forma de 

um paralelepípedo retângulo com 0,24 m3 de volume. 

A figura ao lado representa um esquema da caixa construída. 

Sabe-se que: 

• 1,2AB m=  

• 0,5BC m=  

Determina  AE , em metros. 

Apresenta os cálculos que efetuaste. 8888Ano Ano Ano Ano ––––    Teste IntermédioTeste IntermédioTeste IntermédioTeste Intermédio    ––––    27 abril 201027 abril 201027 abril 201027 abril 2010    ––––    item item item item 11111111 

 

27.27.27.27. Ao lado, na figura à esquerda, podes observar um comedouro de um camelo. 
A figura à esquerda representa um modelo geométrico desse 
comedouro. Este modelo não está desenhado à escala. 
Relativamente à figura à esquerda, sabe-se que: 

• [ABCDI] é uma pirâmide reta de base retangular; 

• [ABCDEFGH] é um tronco de pirâmide de bases 

retangulares e paralelas. 

27.1.27.1.27.1.27.1. Determina o volume, em 3cm , do tronco de pirâmide 
representado na figura acima, sabendo que: 

• 48 , 40 , 30AB cm BC cm EF cm= = =   e  25FG cm= . 

• a altura da pirâmide [ABCDI] é 80cm  e a altura do 

tronco de pirâmide é 30cm . 

Apresenta os cálculos que efetuaste. 
Nota Nota Nota Nota ––––    Nos cálculos intermédios utiliza sempre valores exatos.  
 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    EEEExame Nacional 201xame Nacional 201xame Nacional 201xame Nacional 2010000    ––––    2222.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item 1item 1item 1item 12222.2.2.2.2  
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28.28.28.28. A família Coelho vai mandar fazer floreiras em cimento. A figura ao lado é um 
esquema dessas floreiras: a região mais clara é a parte de cimento, e a mais 
escura é a cavidade que vai ficar com terra, para as flores. 

O modelo geométrico das floreiras tem a forma de um cubo com 50 cm de aresta. 
A cavidade que vai ficar com a terra tem a forma de um prisma quadrangular reto, 

com a mesma altura da floreira e 40 cm de aresta da base.  
Determina, em centímetros cúbicos, o volume da parte de cimento da parte de cimento da parte de cimento da parte de cimento da floreira. 
Apresenta os cálculos que efetuares. 

 

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 2009 Exame Nacional 2009 Exame Nacional 2009 Exame Nacional 2009 ––––    2222.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item 1item 1item 1item 13333.1.1.1.1 

 
 

29.29.29.29. Ao lado, a figura à esquerda é a imagem de um monumento situado no 

centro de uma cidade. Todos os blocos desse monumento resultam de 

um corte de um prisma quadrangular reto. A figura à direita representa o 

modelo geométrico de um dos blocos do mesmo monumento.  
 

29.1.29.1.29.1.29.1. Na figura à direita, sabe-se que 2AB m=  e que 3,1AE m= .    

Qual é, em metros, a medida do comprimento de [EB]? 
Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve 
o resultado arredondado às décimas. 
 
 

29.2.29.2.29.2.29.2. No sólido representado na figura ao lado, sabe-se que [ABCDEFGH] é 

um prisma quadrangular reto, e que 2DA DC m= =  e 5DH m= . 

Qual é, em metros cúbicos, o volume da pirâmide triangular sombreada? 
Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve o 
resultado arredondado às décimas. 

    

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 2009090909    ––––    1111.ª Cham.ª Cham.ª Cham.ª Chamada ada ada ada ––––    item 1item 1item 1item 12222.2 e 12.3.2 e 12.3.2 e 12.3.2 e 12.3    (ada(ada(ada(adaptadoptadoptadoptado)))) 

 
 

30.30.30.30. No jardim do clube desportivo Os Medalhados, existem duas balizas como a 

representada na fotografia ao lado.    

A figura ao lado mais abaixo representa um esquema da baliza.  

Os triângulos [ABC] e [DEF] são retângulos em A e em D, respetivamente. 

[BEFC] é um retângulo. 

Nota:Nota:Nota:Nota:    a a a a ffffigura igura igura igura ao ladoao ladoao ladoao lado    não está desenhada à escala.não está desenhada à escala.não está desenhada à escala.não está desenhada à escala.    

Sabe-se que: 120AB cm= , 180BE cm=  e 160AC cm= . 

Determina a área do retângulo [BEFC] do esquema da baliza representada na figura ao lado. 

Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve a unidade de medida. 
9999Ano Ano Ano Ano ––––    Teste IntermédioTeste IntermédioTeste IntermédioTeste Intermédio    ––––    9 fevereiro 20099 fevereiro 20099 fevereiro 20099 fevereiro 2009    ––––    item item item item 11111111.2.2.2.2 

 

31.31.31.31. Ao lado, na figura à esquerda, está representado 
um esquema da piscina que a mãe da Marta 
comprou para colocar no jardim. A figura à direita 
representa um esquema da base da piscina. 

Na figura à esquerda, [ABCDEFGHIJKL] é um 

prisma regular e 1,5BH m= . 

Na figura à direita, [ABCDEF] é um hexágono, 

2BC m=  e 3OM m= . 

Calcula, em metros cúbicos, a capacidade da piscina. 

Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve o resultado arredondado às décimas. 
 

Nota: Nota: Nota: Nota: Sempre que, nos cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva três casas decimais.  
9999Ano Ano Ano Ano ––––    Teste IntermédioTeste IntermédioTeste IntermédioTeste Intermédio    ––––    11111111    maio 2009maio 2009maio 2009maio 2009    ––––    item item item item 11112.12.12.12.1 
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32.32.32.32. Na figura ao lado está representado um pódio constituído por três 

prismas quadrangulares regulares de bases iguais. 
 

Sabe-se que: 

• Todos os prismas têm área da base igual a 2 . 

• A altura do prisma referente ao 2.º lugar é 1
3

 da altura do prisma referente ao 1.º lugar. 

• A altura do prisma referente ao 3.º lugar é 2
3

 da altura do prisma referente ao 1.º lugar. 

32.1.32.1.32.1.32.1. Supõe que o volume total do pódio é igual a 15. 
Qual é o volume do prisma referente ao 2.º lugar? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

32.2.32.2.32.2.32.2. Qual das condições seguintes traduz a relação entre o volume, V , e a altura, h , de cada um destes prismas?  

(A) (A) (A) (A) 2
V

h
=     (B) (B) (B) (B) 

2

3

V

h
=     (C) (C) (C) (C) 

1

3

V

h
=     (D) (D) (D) (D) 15

V

h
=     

8888Ano Ano Ano Ano ––––    Teste IntermédioTeste IntermédioTeste IntermédioTeste Intermédio    ––––    30 abril 200930 abril 200930 abril 200930 abril 2009    ––––    item item item item 9999 
    

 
 

33.33.33.33. Ao lado, na figura à esquerda, podes observar um pacote de 

pipocas cujo modelo geométrico é um tronco de pirâmide, 

de bases quadradas e paralelas, representado a sombreado 

na figura à direita. 

A pirâmide de base [ABCD] e vértice I , da figura à direita, 

é quadrangular regular.  

Determina o volume do tronco de pirâmide representado na figura à direita, 

sabendo que: 12AB cm= ,    3EF cm=     e que a altura da pirâmide de      

base [ABCD] e vértice  I   é  20 cm. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve a 

unidade de medida. 
9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 2008080808    ––––    1111.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    itemitemitemitem    11112222 

 

 

34.34.34.34. Na praia do parque de campismo existem barracas como as da fotografia abaixo. 

Ao lado da fotografia está um esquema da estrutura de uma dessas barracas. 

No esquema: 

• [ ]ABCDEFGH
 
é um prisma quadrangular regular;  

• [ ]EFGHI  é uma pirâmide quadrangular regular;  

• [ ]IK  é a altura da pirâmide
 
[ ]EFGHI ;  

• [ ]IJ
 
é uma altura do triângulo [ ]EFI .  

As medidas de comprimento indicadas estão expressas em metro ( m ). 

Sabe-se que 1IJ m= . 

De acordo com o esquema, determina o volume da barraca de praia. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares e, na tua resposta, indica a unidade de volume. 
9999Ano Ano Ano Ano ––––    Teste IntermédioTeste IntermédioTeste IntermédioTeste Intermédio    ––––    7 maio 20087 maio 20087 maio 20087 maio 2008    ––––    item item item item 9999.2.2.2.2 
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35.35.35.35. Na figura à esquerda, podes observar uma 
rampa de pedra, cujo modelo geométrico é 
um prisma em que as faces laterais são 
retângulos e as bases são triângulos 
retângulos; esse prisma encontra-se 
representado na figura à direita. 

 

Sabe-se que, neste prisma de bases triangulares: 300AB cm= , 250BC cm=  e 42BE cm=
 
. 

 

Determina o volume do prisma representado na figura à direita. 

Apresenta os cálculos que efectuares e, na tua resposta, escreve unidade de medida. 
9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame NacExame NacExame NacExame Nacional 20ional 20ional 20ional 2008080808    ––––    2222.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item 1item 1item 1item 13333....3333 

 

36.36.36.36. Na figura ao lado, estão representados um quadrado [ ]ABCD  e quatro 

triângulos geometricamente iguais. 
Em cada um destes triângulos: 

• um dos lados é também lado do quadrado; 

• os outros dois lados são geometricamente iguais. 

36.1.36.1.36.1.36.1. Quantos eixos de simetria tem esta figura? 
 

36.2.36.2.36.2.36.2. A figura anterior é uma planificação de um sólido. 

Relativamente ao triângulo [ ]ABF , sabe-se que: 

• a altura relativa à base [ ]AB  é 5 ; 
• 6AB = . 

Qual é a altura desse sólidoa altura desse sólidoa altura desse sólidoa altura desse sólido? 

Começa por fazer um esboço do sólido, a lápisa lápisa lápisa lápis, e nele desenha o segmento de reta correspondente à sua altura.  
Apresenta todos os cálculos que efetuares.  9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 2007070707    ––––    2222.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item item item item 5555 

 

37.37.37.37. Na fotografia (Figura A), podes observar um dos vulcões 
de água da Alameda dos Oceanos, no Parque das 
Nações, em Lisboa. Estes vulcões expelem, 
periodicamente, jatos de água. 
Na Figura B, está representado um cone de revolução. 
A parte sombreada desta figura é um esquema do sólido 
que serviu de base à construção do vulcão de água. 
As medidas de comprimento indicadas estão expressas 
em metros. 

1,8 m e 0,6 m são os comprimentos dos raios das duas 
circunferências. 
A altura do cone é 6  m . 
Determina, em metros cúbicos, o volume do sólido representado no esquema a sombreado.  
Indica o resultado arredondado às unidades e apresenta todos os cálculos que efetuares.  
Sempre que, nos cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva duas casas decimais. 

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 2006060606    ––––    1111.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item item item item 7777 
 

38.38.38.38. Na figura ao lado, está representado um esquema da piscina da 

casa do Roberto, esquema que não está desenhado à escala. 

No esquema: 

• as medidas estão expressas em metros; 

• [ ]ABCDEFGH  é um paralelepípedo retângulo; 

• [ ]IJKL  é uma rampa retangular que se inicia a 0,6 m de 

profundidade da piscina e termina na sua zona mais funda. 

Quantos litros de água serão necessários para encher totalmentetotalmentetotalmentetotalmente a piscina? 

Apresenta todos os cálculos que efetuares. (Nota: 31 1000m litros= )   

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 2006060606    ––––    2222.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item item item item 10101010.2.2.2.2    
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39.39.39.39. A Teresa e a Carla compraram uma tenda de campismo. A tenda tem a 
forma de um prisma triangular, cuja base é um triângulo equilátero. 
Nas instruções de montagem vinha o esquema representado em baixo. 
 

A entrada da tenda tem de altura ( b    ), aproximadamente, 1,6 m. 

Determina o volume da tenda, em 3m . 
Apresenta todos os cálculos que efetuares e indica o resultado 
aproximado às décimas. 9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Aferição Prova Aferição Prova Aferição Prova Aferição ––––    2003 2003 2003 2003 ––––    item 2item 2item 2item 2.2.2.2.2 
 

40.40.40.40. Ao lado apresenta-se o esquema da casa timorense que está na fotografia (imagem à direita). 

O chão da casa, [ ]ABCD , tem a forma de um 

retângulo e [ ]ABCDEFGH  tem a forma de 

um prima quadrangular reto.  

Os triângulos [ ]EHO
 
e [ ]FGP

 
são isósceles e 

geometricamente iguais. 

Os segmentos de reta [ ]EF
 
e [ ]OP  são paralelos. 

 

40.1.40.1.40.1.40.1. Calcula a área do chão da casa, [ ]ABCD . 
 

40.2.40.2.40.2.40.2. Qual dos seguintes ângulos é retângulo? 

ECA∡
  

GCA∡(A)(A)(A)(A)    ((((BBBB))))     

 
FOP∡

  
PGH∡((((CCCC)))) ((((DDDD))))     

40.3.40.3.40.3.40.3. Calcula o volume do sólido [ ]ABCDEFGHOP , ou seja, o volume ocupado pela casa. 

Apresenta o resultado em  m   arredondado às décimas. 3

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos conserva, no mínimo, três casas decimais. 
começa por dividir o sólido [ ]EFGHOP

 
num prisma triangular e em duas pirâmides geometricamente iguais e Sugestão:Sugestão:Sugestão:Sugestão: 

por determinar a altura dessas pirâmides.   9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Prova Aferição Prova Aferição Prova Aferição Prova Aferição ––––    2002002002002222    ––––    item 2item 2item 2item 2.2.2.2.2    ((((adaptadoadaptadoadaptadoadaptado))))    
 

 
    

Parte Parte Parte Parte 2222    ––––    sesesesem calculadoram calculadoram calculadoram calculadora    
    

    

 

 

41.41.41.41. Relativamente à figura ao lado, sabe-se que: 

• [ABCDEFGH ] é um prisma quadrangular reto 

• [ABCDI ] é uma pirâmide quadrangular regular 

• o ponto I é o centro da face [EFGH ] do prisma 

• o volume do prisma [ ABCDEFGH ] é 27 cm 

3
 

 

Supõe agora que ao prisma [ABCDEFGH ] se vai retirar a pirâmide [ABCDI ]. 
 

Qual é o volume, em cm 

3, do sólido que se obtém depois de retirada a pirâmide ao prisma?  
 

9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    TesteTesteTesteTeste    IntermédioIntermédioIntermédioIntermédio    ––––    10 maio 201210 maio 201210 maio 201210 maio 2012    ––––    item item item item 9999    

 

42.42.42.42. Na figura ao lado, podes ver um cubo e, sombreada a cinzento, uma pirâmide 
quadrangular regular. 

A base da pirâmide coincide com a face [ ]ABCD  do cubo. 

O vértice  P  da pirâmide pertence à face [ ]EFGH  do cubo. 
 

Se a pirâmide da figura tivesse 39cm  de volume, qual seria o comprimento da 

aresta do cubo? 
 
Apresenta todos os cálculos que efetuares e, na tua resposta, indica a unidade 

de medida.  9Ano 9Ano 9Ano 9Ano ––––    Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 20Exame Nacional 2007070707    ––––    1111.ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada .ª Chamada ––––    item item item item 5555.2.2.2.2    
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