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01. (Uema 2015) A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e, atualmente, é um icosaedro truncado, 
formado por 32 peças, denominadas de gomos e, geometricamente, de faces. Nessa bola, 12 faces são 
pentágonos regulares, e as outras, hexágonos, também regulares. Os lados dos pentágonos e dos 
hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os dois lados costurados das faces, formam-se as 
arestas. O encontro das arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. 

 

 
O número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola de futebol são, respectivamente, 
Pode ser utilizado o Teorema de Descartes-Euler, A 2 V F     
a)  80  e 60     
b)  80  e 50     
c)  70  e 40     
d)  90  e 60     
e)  90  e 50     

   
02. (Uece 2014) Um poliedro convexo tem 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. O número de 

vértices deste polígono   
a)  90.    
b)  72.    
c)  60.    
d)  56.    

   
03. (G1 - ifsp 2013) A figura mostra uma peça feita em 1587 por Stefano Buonsignori, e está exposta no 

Museu Galileo, em Florença, na Itália. Esse instrumento tem a forma de um dodecaedro regular e, em cada 
uma de suas faces pentagonais, há a gravação de um tipo diferente de relógio. 

 
 

Em 1758, o matemático Leonard Euler (1707-1783) descobriu o teorema conhecido por relação de Euler: 
em todo poliedro convexo com V vértices, A arestas e F faces, vale a relação V A F 2.    Ao se aplicar a 
relação de Euler no poliedro da figura, o número de arestas não visíveis é  
a)  10.    
b)  12.    
c)  15.    
d)  16.    
e)  18.    
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04. (Uem 2011) O fulereno é uma molécula de carbono descoberta em 1985, e sua utilização tem sido 
proposta em muitas áreas, como medicina, bioquímica e física, devido à sua grande estabilidade. O modelo 
tridimensional da molécula do fulereno 60C  é um poliedro convexo de faces regulares, que possui 12 faces 
pentagonais, 20 faces hexagonais e três arestas se encontrando em cada vértice, formando ângulos 
triédricos.  

 
Em cada vértice, está situado um átomo de carbono. Baseando-se nessas informações, assinale o que for 
correto.  
01)  O poliedro que representa a molécula possui 120 arestas.    
02)  Se A é o número de arestas do poliedro e V o número de vértices do poliedro que representa a 

molécula, então 3A = 2V.    
04)  A soma dos ângulos internos de todas as faces é 58  radπ .    

08)  O fulereno 60C apresenta carbonos com hibridização 2sp .    
16)  O poliedro que representa a molécula possui 60 vértices.    

   
05. (Upe 2011) Um poliedro convexo possui 8 (oito) faces, todas triangulares. Nestas condições, assumindo 

que tal poliedro exista, o número esperado de vértices para este será  
a)  10    
b)  9    
c)  8    
d)  7    
e)  6    

   
06. (Uepg 2010) Dado que um poliedro convexo tem 2 faces pentagonais, 4 faces quadrangulares e n faces 

triangulares, assinale o que for correto.  
01)  Se o número de vértices do poliedro é 11, então n = 4.    
02)  Se o número de faces do poliedro é 16, então n = 10.    
04)  O menor valor possível para n é 1.    
08)  Se a soma dos ângulos de todas as faces do poliedro é 3600º, então n = 6.    
16)  Se o número de arestas do poliedro é 25, então n = 8.    

 
07. (Uece 2016) Um poliedro convexo com 32  vértices possui apenas faces triangulares. O número de 

arestas deste poliedro é  
a)  100.    
b)  120.     
c)  90.    
d)  80.    

   
 
08. (Pucpr 2004) Um poliedro convexo é formado por faces quadrangulares e 4 faces triangulares. A soma 

dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos. 
Qual o número de arestas desse poliedro?  
a)  8    
b)  6    
c)  4    
d)  2    
e)  1    
   

09. (Ufc 2004) Um poliedro convexo só tem faces triangulares e quadrangulares. Se ele tem 20 arestas e 10 
vértices, então, o número de faces triangulares é:  
a)  12    
b)  11    
c)  10    
d)  9    
e)  8    
   

10. (Pucrs 2003) Um poliedro convexo possui duas faces pentagonais e cinco quadrangulares. O número de 
vértices deste poliedro é  
a)  4    
b)  6    
c)  8    
d)  9    
e)  10    
  

 


