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POLIEDROS 
 
 Poliedros são sólidos limitados por polígonos. Possuem faces  (cada um dos polígonos), 
arestas (a intersecção de duas faces) e vértices  (o ponto de intersecção de três ou mais ares-
tas).   
 Um poliedro chama-se CONVEXO se, tomando-se dois quaisquer de seus pontos, o 
segmento por eles determinado está todo contido no poliedro. Caso contrário, o poliedro cha-
ma-se CÔNCAVO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAÇÃO DE EULER 
Em qualquer poliedro convexo vale sempre a 
relação: VF2A +=+ , onde: 
V é o número de vértices 
A é o número de arestas 
F é o número de faces 
 

SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS  
DE TODAS AS FACES 

 
Em qualquer poliedro convexo a soma (S) 
dos ângulos de todas as faces é calculada 
pela expressão °⋅−= 360)2V(S . 
 
POLIEDROS REGULARES 
São aqueles inscritíveis numa esfera (todos 
os vértices pertencendo a uma superfície es-
férica) e que têm como faces, polígonos regu-
lares congruentes. 
 
POLIEDROS DE PLATÃO 
Chama-se poliedro de Platão, todo poliedro 
que satisfaz as seguintes condições: 
1. todas as faces têm o mesmo número de 

arestas; 
2. de todos os vértices parte o mesmo núme-

ro de arestas; 
3. é euleriano, isto é, verifica a relação de 

Euler, ou seja VF2A +=+ . 
 

Só existem cinco tipos de poliedros de Pla-
tão: 
1. Tetraedro regular (4 faces triangulares) 
2. Hexaedro regular ou cubo (6 faces qua-

dradas) 
3. Octaedro regular (8 faces triangulares) 
4. Dodecaedro regular (12 faces pentago-

nais) 
5. Icosaedro regular (20 faces triangulares) 
 
Exemplos 
Questão 01 
Em um poliedro convexo, o número de vérti-
ces é 5 e o número de faces é 7. Qual o nu-
mero de arestas?   R: 10 
 
Questão 02 
Um poliedro convexo possui 12 faces triangu-
lares. Qual o número de vértices do poliedro? 
R: 8 
 
Questão 03 
Determinar o número de arestas e de vértices 
de um poliedro convexo com seis faces qua-
drangulares e quatro faces triangulares. 
R: 18 e 10 
 
Questão 04 
Um poliedro convexo possui 15 arestas e 7 
faces. Calcule a soma dos ângulos de todas 
as faces.    R: 2880º  

Vértice 

Aresta 

Face 

POLIEDRO CONVEXO POLIEDRO CÔNCAVO 


