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Tema Genérico do Plano de Aula: 

GEOMETRIA e NÚMEROS 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular) 

 Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas 
do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 
soluções. 

Objetos de Conhecimento 

 Figuras planas e espaciais 
 Subtração de números naturais 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 
Municipal de Caçador) 

  (EF06MA19AMARP) Compreender o conceito de espaço geométrico (bi e 
tridimensional). 

 (EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por 
fluxograma que indique a resolução de um problema simples. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, tablet ou celular; 
 Caderno, caneta, lápis, borracha. 

AULA 1 e 2:  

Assinale a alternativa correta de cada questão sobre figuras geométricas planas e 

espaciais: 

 



Questão 1 

 

 

 

 

 

Qual das figuras acima representa uma esfera? 

A) Figura 1; 

B) Figura 2; 

C) Figura 3; 

D) Figura 4 

Questão 2 

Observando as figuras abaixo qual delas indica uma figura geométrica plana?  

 

 

 

 

 

A) Figura 1; 

B) Figura 2; 

C) Figura 3; 

D) Figura 4; 

Questão 3 

Aline costuma passar as férias escolares na casa de sua avó que mora em Minas Gerais, porém durante a 

viagem o ônibus que ela estava quebrou e a viagem foi interrompida durante algumas horas, ela 

aproveitou e tirou uma foto com sua câmera: 

Observando a sinalização utilizada para indicar o ônibus quebrado, que formas geométricas você identifica? 

A) Cilindro e cone; 

B) Cilindro e triângulo; 

C) Cone e retângulo;  

D) Cone e triângulo. 



Questão 4 

Identifique abaixo a única figura que não é uma figura geométrica espacial: 

A) Bola de futebol; 

B) Chapéu de aniversário; 

C) Dados; 

D) Triângulo. 

 

Questão 5 

Observe atentamente a figura que representa uma das “vistas” de uma construção. 

 

 

 

 

 

Marque a opção que apresenta uma peça que, ao ser “encaixada” na construção apresentada, modifica sua 

forma, transformando-a em forma de um bloco retangular. 

A) Figura 1; 

B) Figura 2; 

C) Figura 3; 

D) Figura 4. 

Questão 6 

Agora que você já sabe o que são poliedros e corpos redondos, observe a figura abaixo: 

Identifique quantos poliedros e quantos corpos redondos estão representados acima: 

A) 2 corpos redondos e 3 poliedros;  

B) 3 corpos redondos e 2 poliedros; 

C) 4 corpos redondos e 5 poliedros; 

D) 5 corpos redondos e 4 poliedros. 

 

 

 

Questão 7 



As imagens abaixo são objetos que utilizamos de alguma forma no nosso cotidiano: 

 

 

 

 

 

Relacione, na ordem apresentada, cada imagem ao tipo de figura geométrica espacial correspondente e 

marque a alternativa correta: 

A) Cilindro, cone, cubo e esfera; 

B) Cilindro, cubo, cone e esfera; 

C) Cone, cubo, esfera e cilindro; 

D) Cone, cubo, cilindro e esfera. 

Questão 8 

Jéssica está observando uma pilha de caixotes no pátio da escola, atrás da pilha não existem caixotes 

escondidos. É possível Jéssica descobrir quantos caixotes estão empilhados? 

Quantos caixotes estão empilhados? 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

Questão 9 

Podemos encontrar paralelepípedos em algumas ruas de nossa cidade. 

 

 

 

Qual dessas planificações ao lado é de um paralelepípedo? 

A) Figura A                             d) Figura D 

B) Figura B 

C) Figura C 

Questão 10 

A figura abaixo representa caixas de sapatos empilhadas. Se em cada caixa existe um par de sapatos, 



quantos pares existem no total? 

A) 22 

B) 25 

C) 27 

D) 28 

Questão 11 

O Tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa. Observando o Tangram abaixo, marque a alternativa 

com o número de quadriláteros e triângulos presentes no quebra-cabeça: 

A) 1 quadrilátero e 6 triângulos;  

B) 2 quadriláteros e 5 triângulos; 

C) 3 quadriláteros e 4 triângulos; 

D) 4 quadriláteros e 3 triângulos. 

Questão 12 

Um vagão de trem transporta caixas e, sendo visto através de três “pontos de vista” (referenciais) 

diferentes, possui as seguintes representações planificadas.  

Calcule quantas caixas esse vagão transporta. 

 

 

 

 

 

A) 50 caixas; 

B) 51 caixas; 

C) 52 caixas; 

D)  53 caixas 

AULA 3 : Escolha cinco figuras espaciais que aparecem no exercício das aulas 

anteriores e desenhe no seu caderno, a seguir pinte-os com capricho. 

 

AULA 4: Solucione o desafio abaixo:  

 



 

 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 

Registro de Frequência 

 Resolver as atividades da aula 1 e 2 - 2h/a 
 Desenhar poliedros ou corpos redondos - 1h/a 
 Resolver o desafio – 1h/a 

Referencial 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.htm 
https://mundoeducação.bol.uol.com.br/matemática/poliedros.htm 
Livro didático: A Conquista da Matemática 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.htm

