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1.  Na figura está representado, em referencial o.n. Oxyz, um paralelepípedo rectângulo  

[ABCDEFG], onde a unidade é o centímetro. 

 

Sabe-se que: 

 

 O paralelepípedo contém seis esferas numeradas 

de 1 a 6 de raio 2cm, tangentes às faces deste. 

 

 

1.1. Indique: 

 

1.1.1.  as coordenadas dos pontos B, D, E, F e G; 

1.1.2. as coordenadas do ponto simétrico de E em 

relação ao plano xOy; 

 

1.1.3. uma equação do plano DEF; 

1.1.4. uma equação do plano BEF; 

1.1.5. uma equação do plano BEO; 

1.1.6. uma equação da recta EF; 

1.1.7. uma equação da aresta[EF], 

 

1.2. Defina por uma condição a face [ABEF]. 

 

1.3. Indique a posição relativa dos seguintes pares de rectas: DE e AB,  CB e FG,   AC e EO ,  BC e  

EB. 

 

1.4. Classifique, justificando, o triângulo [ACF] quanto aos ângulos. 

 

1.5. Determine CF ; 

 

1.6. O ponto de coordenadas (8 , 6, -4)  pertence ao paralelepípedo? Justifique. 

 

1.7. Escreva as coordenadas do centro da esfera que tem o número 5; 

 

1.8. Seja H um ponto pertencente à aresta [BE]. Considere a secção produzida no paralelepípedo por 

um plano HDG. Seja a a distância de H a B.  

 

1.8.1. Quais são os valores que a pode tomar? 

1.8.2. Represente, na figura, a secção produzida no prisma por este plano; 

1.8.3. Calcule o volume de cada um dos sólidos obtidos pela secção referida.  
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1.9. Outra forma de empacotar as seis esferas seria utilizar uma caixa cilíndrica ou uma caixa com a 

forma de um prisma triangular, como se mostra a seguir. 

 

 
  

Considere agora a questão: 

 

Em qual dos três empacotamentos é menor a razão entre o volume da caixa ocupado pelas 

esferas e o volume do espaço não ocupado? 

 

Elabore uma composição na qual responda à questão colocada. Apresente todos os cálculos 

efectuados. 
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