
 

Resolução das Atividades Complementares - MAT3_16GEO01 
 

1. Observe as imagens.  

   
a) Circule de azul os objetos que podem representar um cilindro de 

vermelho  a esfera. Após classifique os objetos na tabela abaixo: 
Resposta: Deverá circular de azul o copo e balde. De vermelho a bola de boliche. 
 

Cilindro  Esfera 

Copo  Bola de boliche 

Balde   

 
2. Desafio!  
Há objetos que não representam o cilindro e a esfera? Quais são? Justifique por 
que eles não se enquadram nesta classificação. 
 
Resposta: Sim. Os objetos que não possuem o formato de uma esfera e um 
cilindro são: o relógio e o lápis. O relógio representa uma forma geométrica não 
plana chamada círculo, o qual possui apenas duas dimensões comprimento e 
altura, não possuindo um volume. Já o lápis não pode ser considerado um 
cilindro, pois este tem uma extremidade no formato de um cone, as duas bases 
do cilindro são em formato de círculo. 
 
Atividade 3 
1) Cite no mínimo dois exemplos de objetos que possuem o seu formato 
semelhante a um cilindro e a uma esfera. 
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Resposta: Os objetos que se assemelham a um cilindro podem ser: latinha de 
refrigerante, pacote de bolacha. Já para a esfera podem ser: bola de futebol, 
globo terrestre, bombom. (Professor estas são algumas sugestões de respostas) 
 
2) Seja criativo e crie uma paisagem que inclua as figuras geométricas não 
planas cilindro e esfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possíveis respostas: Os alunos podem desenhar: crianças jogando futebol, 
tomando refrigerante, estudando com o globo terrestre, dentre outras 
possibilidades. 
 
3) Sabemos que as figuras geométricas não planas possuem algumas 
características especiais, descreva quais são elas. 
Resposta:  As figuras geométricas não planas são figuras que possuem três 
dimensões: Altura, largura e comprimento, ocupando assim um lugar no espaço.  
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