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Atividade sobre Poliedros e corpos redondos - propriedades 
 

 
Questão 1. Observe as imagens abaixo e identifique        
entre os sólido geométricos os que são poliedros e os          
que são corpos redondos: 

 
Marque a alternativa correta: 
(A) A e D Poliedros; B e C Corpos Redondos 
(B) A e B Poliedros; C e D Corpos Redondos 
(C) A e D Poliedros; B e C Corpos Redondos 
(D) A e C Poliedros; B e D Corpos Redondos 
 
Questão 2. Descubra quantas faces,quantas arestas      
e quantos vértices tem o poliedro abaixo: 

 
 
Marque a alternativa correta: 
(A) 4 faces; 6 arestas e 4 vértices. 
(B) 5 vértices; 3 faces e 6 arestas  
(C) 1 faces; 5 arestas e 3 vértices. 
(D) 2 faces; 5 arestas e 3 vértices. 
 
Questão 3. Esta pilha de lanterna tem,       
aproximadamente a forma de: 

 
(A) Pirâmide  
(B) Cubo 
(C) Cilindro  
(D) Esfera  
 
Questão 4. Observe o Bumbo que o Enzo gosta de 
tocar. 

 
Ele tem forma de:  
(A) Cone  
(B) Cilindro 
(C) círculo  
(D) Roda  
 
Questão 5. Observe as imagens abaixo eles são: 
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(A) Corpos redondos  
(B) Cubos 
(C) Retângulos  
(D) Poliedros  
 
Questão 6. As figuras abaixo são aquelas cujas 
superfícies têm ao menos uma parte que é 
arredondada elas são: 

 
(A) Corpos redondos  
(B) Poliedros quadrangular  
(C) Figuras redondas 
(D) Sólidos  
 
Questão 7. As imagens abaixo são poliedros       
formados por: 

 
(A) Polígonos convexo 
(B) Polígonos planos 
(C) Polígonos simples  
(D) Polígonos retos  
 
 
Questão 8. A figura 1 a seguir representa a         
planificação da figura 2 do cubo. 

 
Com base na planificação da figura 2 podemos dizer         
que o cubo possui: 
 
(A) 3 faces  
(B) 4 faces 
(C) 5 faces 
(D) 6 faces  
 

Questão 9. Matheus foi ao supermercado chegando       
lá comprou uma Caixa de sabão em pó, uma lata          
de óleo e uma bola. No caixa do supermercado         
percebeu que os três produtos tinham,      
respectivamente, a forma de: 

 
(A) Cubo, cone e circunferência  
(B) Paralelepipedo, cone e esfera 
(C) Cubo, cilindro e circunferência  
(D) Paralelepipedo, cilindro e esfera  
 
Questão 10. Este dado tem aproximadamente a       
forma de um: 

  
(A) Pirâmide  
(B) Paralelepipedo  
(C) Cubo 
(D) Cilindro 
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Concursos e Seleções  
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 
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Nossas Mídias 
Página no Facebook:  
https://www.facebook.com/desafiosmatematicoss
aladeaula/ 
 
Nosso Grupo no Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4678144699280
14/ 
 
Nosso Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ3D5VBLZW
1lacEE89nMJgg 
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