
 

 
Resolução da Atividade Principal - MAT2_15GEO01 
 
Com os dois sólidos geométricos que a professora colocou sobre sua mesa e a 
sulfite em branco, contorne todas as faces na folha , conforme a professora 
orientou. Observe os sólidos e os desenhos que você registrou na folha e 
responda : 
 
Possível solução: 
 

a) Que diferença você pode observar entre as figuras da folha e os 
sólidos geométricos? 
 

● As peças que a professora entregou dá para “pegar” e as desenhadas não; 
● Alguns sólidos geométricos possuem pontas outros não; 
● As figuras  desenhadas no papel aparecem nos sólidos e em alguns casos 

mais de uma vez; 
● Os sólidos são maciços “cheios”; 
● As figuras desenhadas possuem lados e os sólidos possuem face; 
● As pontas “vértices” dos sólidos também aparecem nas figuras 

desenhadas; 
● As figuras conhecidas como retângulo, triângulo, círculo e quadrado 

aparecem nos sólidos. 
 

b) Qual grupo posso considerar como figuras planas e não planas? 
 

Planas as figuras que ficaram desenhadas no papel; 
Não planas as “peças”- sólidos que manipulamos. 

 
 c)     Cite algumas características dos dois grupos, figuras planas e não 
planas. 
 

Figuras planas: 
● Possuem lados e “pontas”- vértices. 
● As figuras não possuem altura, são planas. 
● Alguns possuem lados com a mesma medida. 
● O número de lados é o mesmo que o número de ‘pontas”- vértices. 

 
Figuras não planas:  

● Algumas rolam outras não rolam. 
● Alguns podem ser com pontas, sem pontas, mas possuem altura - “dá 

para pegar”.  
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● Possuem figuras planas, outros são arredondados. 
● Possuem faces curvas. 
● Possuem “lados” - faces, “ponta”- vértices e a “linha” - arestas. 
● Alguns são formados totalmente pela mesma figura. 
● Alguns possuem todas as “linhas”- arestas do mesmo tamanho. 
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