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Questões 

01. (vale 1,0 ponto) 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. Encontre o número de vértices deste cristal. 

02. (vale 0,5 ponto cada item) Demonstre que os números F, V, A das faces, vértices e 

arestas de um poliedro qualquer estão limitados por: 

a) AFA 236   

b) AVA 236   

03. (vale 1,0 ponto) Um poliedro convexo de 10 vértices apresenta faces triangulares e 

quadrangulares. O número de faces quadrangulares, o número de faces triangulares e o 

número total de faces formam, nesta ordem, uma progressão aritmética. Encontre o 

número de arestas. 

04. (vale 2,0 pontos) Seja uma pirâmide regular de base hexagonal e altura 10 m. A que 

distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à base de forma que o 

volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da pirâmide original? 

 

05. (Extra: vale 1,0 ponto) Demonstre a relação de Euler para os poliedros convexos. 

 
O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia.     
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