
 

Material de apoio para o professor 
 
O que são sólidos geométricos? 
 

Os sólidos geométricos também conhecidos como figuras geométricas 

não planas. São figuras que possuem três dimensões: altura, largura e 

comprimento. Ocupando assim um lugar no espaço.  

São formadas a partir das figuras geométricas não planas que podem ser 

identificadas por meio da planificação. 

   

Cilindro 
 

O cilindro é uma das figuras geométricas não plana que pode ser 

considerada um sólido de revolução, visto que pode ser formado a partir de um 

movimento completo de uma figura/forma plana em torno de um eixo, neste 

caso o retângulo. 

Utiliza-se um retângulo e fazendo-o girar uma volta inteira sobre os seus 

lados, formará um eixo de rotação que será o segmento que ligará as duas 

bases formando assim a altura do cilindro, ou seja, a distância entre as suas 

bases. 

 

  Desta forma podemos observar claramente que as laterais do cilindro são 

formadas por um retângulo, e as suas bases são círculos, exemplificando assim, 

a sua planificação. 
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Esfera 

 
  A esfera é uma figura geométrica  não plana, que também é um sólido 

geométrico de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de 

um eixo que contém um diâmetro. Após terminada esta rotação a esfera 

possuirá a mesma distância em todos os sentidos partindo de um ponto central. 

Não possui uma planificação, pois não possui nenhuma superfície plana. 

 

 

  

  A esfera não possui faces, bases ou arestas, têm o diâmetro e raio.  
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