
 

 

 
Lista de Exercícios – Poliedros – Olimpo – Frente B – 1ª série –  Profª: Sâmara 

 
01. Observando a figuras e simplesmente contando, determine o número de faces, arestas e o vértices dos 

poliedros convexos mostrados. Verifique se satisfazem a relação de Euler. 
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02. Determine qual é o poliedro convexo e fechado que tem 6 vértices e 12 arestas.  
 
03. Determine o nº de vértices de dodecaedro convexo que tem 20 arestas.  
 
04. Determine a soma das medidas dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro convexo e fechado 

que tem 6 vértices.  
 
05. Determine a soma das medidas dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro convexo e fechado 

que tem 10 faces triangulares e 2 faces quadrangulares.  
 
06. Um poliedro convexo, formado por quadriláteros e pentágonos, tem 15 arestas. Se a soma dos ângulos das 

faces desse poliedro é 2880º, determine: 
a) o número de vértices.   
b) o número de faces.  
c) quantas faces há de cada tipo. (R: 5 quadriláteros e 2 pentágonos) 

 
07. Determine o número de faces de um poliedro convexo e fechado, sabendo que o nº de arestas excede o 

número de vértices de 6 unidades.   
 
08. Quantas faces possui um poliedro convexo e fechado tem 8 ângulos tetraédricos e 1 ângulo hexaédrico?  
 
09. Quantas faces possui um poliedro convexo e fechado tem 7 vértices e 15 arestas?  
 
10. Determine o nº de vértices de um poliedro convexo que tem 8 faces hexagonais, 6 faces octogonais e 12 

faces quadrangulares.  
 
11. Um poliedro convexo fechado tem faces triangulares, quadrangulares e hexagonais. Determine o número 

de faces quadrangulares, sabendo-se que esse poliedro tem 24 arestas e 13 vértices, e que o número de 
faces quadrangulares é igual ao nº de faces triangulares.  
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12. Um poliedro convexo fechado tem faces triangulares, quadrangulares e hexagonais. Determine o número 
de faces hexagonais, sabendo-se que esse poliedro tem 25 arestas e 14 vértices, e que o nº de faces 
quadrangulares é o dobro do nº de faces triangulares.  

 
13. Um poliedro convexo fechado tem faces triangulares, quadrangulares e pentagonais. Determine o número 

de faces triangulares, sabendo-se que esse poliedro tem 19 arestas e 11 vértices, e que o nº de faces 
quadrangulares é o dobro do nº de faces pentagonais.  

 
14. Um poliedro convexo de 20 arestas e 10 vértices só possui faces triangulares e quadrangulares. Determine 

o número de faces de cada gênero.  
 
15. Um poliedro convexo é formado por 10 faces triangulares e 10 faces pentagonais. Qual o número de 

diagonais deste poliedro?  
 
16. Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse 

poliedro, sabendo-se que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e o número 
de faces quadrangulares é igual a 5.  

 
17. Calcule o número de faces triangulares e quadrangulares de um poliedro convexo com 20 arestas e 10 

vértices.  
 
18. Um poliedro convexo tem 6 vértices. De cada vértice partem 4 arestas. Qual o número de faces do 

poliedro? Se todas as faces forem polígonos do mesmo tipo, que polígono será esse?  
 
19. Um poliedro convexo tem 9 vértices. De 5 deles partem 4 arestas e dos restantes, 3. Qual o número de 

faces desse poliedro?  
 
20. Um poliedro convexo tem 16 faces. De um de seus vértices partem 5 arestas, dos outros 5 vértices partem 

4 arestas e de cada um dos vértices restantes, 3 arestas. Qual o número de vértices do poliedro?  
 
 


