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Poliedros

Poliedro      
É todo sólido limitado por superfícies planas.

Elementos
Face – é cada superfície plana que o limita.
Aresta – é a interseção de duas faces.
Vértice – é o ponto de encontro de arestas.



Poliedros

Poliedro convexo – uma reta o intercepta em apenas duas faces.

No poliedro convexo, todo plano que contém uma face deixa as 
restantes num mesmo semi-espaço.

Poliedro côncavo – apresenta reta que o intercepta em mais de duas 
faces.



Poliedros

Teorema de Euler
Em todo poliedro convexo, o número de faces, mais o número de 
vértices, é igual ao número de arestas mais duas unidades.

V + F = A + 2
Exemplo
Tetaedro



Poliedros

Poliedro Regular

É todo aquele cujas faces são polígonos regulares congruentes e todos 
os ângulos poliédricos iguais.
Existem 5 poliedros regulares. São eles:
1) Tetraedro regular         2) Hexaedro regular        3) Octaedro regular



Poliedros

4) Dodecaedro regular                                    5) Icosaedro regular



Poliedros

Soma dos Ângulos das Faces de um Poliedro
A soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro é igual a:

SF = 360 (V – 2)

onde V é o número de vértices do poliedro.
Exemplo
Qual a soma dos ângulos internos de todas as faces de um tetraedro?



Poliedros

1) 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



Poliedros

2) 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 igual a:
a) 35
b) 34
c) 33
d) 32
e) 31
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Poliedros

3) Um poliedro convexo de onze faces tem seis faces triangulares e cinco 
faces quadrangulares. O número de arestas e de vértices do poliedro é, 
respectivamente,
a) 34 e 10
b) 19 e 10
c) 34 e 20
d) 12 e 10
e) 19 e 12



Poliedros

4) Um poliedro é formado por 80 faces triangulares e 12 pentagonais. O 
número de vértices do poliedro é de:
a) 80 
b) 60 
c) 50 
d) 48 
e) 36



Poliedros

5) A soma dos ângulos das faces do poliedro formado por 5 faces 
triangulares, 1 face quadrangular e 1 face pentagonal é:
a) 1800°
b) 1440°
c) 1080°
d) 1360°
e) 1600°



Poliedros

6) A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo vale 720°. 
Sabendo-se que o número de faces vale 2/3 do número de arestas, 
pode-se dizer que o número de faces vale.
a) 6.
b) 4.
c) 5.
d) 12.
e) 9.


