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Lista 9

Parte 1: Inscrição e circunscrição de sólidos. Sugere-se resolver os exerćıcios 880, 881, 883, 884, 920,
921, 923, 929, 944, 945, 954, 958 da quinta edição do livro “Fundamentos de Matemática Elementar Volume 10:
Geometria Espacial” de Oslvaldo Dolce e José Pompeo a começar pelos resolvidos.

Parte 2: Superf́ıcies e sólidos de revolução.

1) Calcule a área e o volume do sólido de revolução gerado pela rotação de um triângulo equilátero de lado 1 em
torno de um eixo (do seu plano) que contém um vértice e é perpendicular a um lado.

2) Calcule a área e o volume de um toro sabendo que as circunferências interna e externa tem diâmetros 10 cm
e 16 cm respectivamente.

3) Um triângulo retângulo de catetos b e c gira em torno de um eixo que contém o vértice do ângulo reto.
Determine o maior volume do sólido que pode ser gerado através deste procedimento.

4) Considere em um sistema de coordenadas o poĺıgono convexo P cujos vértices são (0, 0), (0, 6), (8, 6), (8, 4),
(12, 4) e (12, 0). Determine as coordenadas do centro de gravidade:

a) do bordo de P;
b) da superf́ıcie de P.

5) Um astronauta em sua nave espacial consegue observar em um determinado momento 1
6 da superf́ıcie da Terra.

Determine a que distância ele está da superf́ıcie do nosso planeta. Use o raio da Terra como sendo 6400 km.

Respostas da Parte 2: 1) S = 2
√

3π e V = π
2 ; 2) S = 39π2cm2 e V = 117π2
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9 ); 5) 3200 km.
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