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Tarefa – Volume do cubo e do paralelepípedo 
 

Abre o site http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00339/toepassing_algemeen.en.html e clica na 

primeira opção apresentada Building freely (Podes alterar as dimensões do tabuleiro). 

 

Vamos considerar como unidade de volume um cubo (dos que podes colocar ou remover) e como 

unidade de comprimento a medida da aresta de um cubo. 

 

1 – Constrói paralelepípedos com as dimensões apresentadas na tabela.   

Largura Comprimento Altura Número de cubos 

utilizados 

4 2 3  

4 3 3  

3 3 3  

 

 

2 – Constrói paralelepípedos com dimensões à tua escolha e preenche a tabela. 

Largura Comprimento Altura Número de cubos 

utilizados 

    

    

    

 

3 - Como podes determinar o volume de um paralelepípedo se souberes a largura, comprimento e 

altura? 

 

4 - Quantos cubos unitários serão necessários para construir um paralelepípedo com 10 unidades 

de largura, 5 unidades de comprimento e 7 unidades de altura? 

 

5 - Quantos cubos unitários são necessários para construir um paralelepípedo que tem dimensões 

2 por 3 por 6?  

     E um que tem dimensões 3 × 6 × 2?  

     Qual é o volume de um paralelepípedo que tem dimensões 6 × 3 × 2?  

 

6 - Indica dimensões possíveis (largura, comprimento e altura) para um paralelepípedo com 64 

cubos unitários de volume? 
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Volume do cubo e do paralelepípedo 
 

Esta tarefa enquadra-se no tema Geometria e pretende-se trabalhar o volume do paralelepípedo e 

do cubo e relacionar as fórmulas para determinar os volumes destes sólidos. 

  

 Tema matemático: Geometria 

 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Volumes  

 

 Subtópicos matemáticos: Volume do cubo e do paralelepípedo 

    Unidades de volume 

 

 Capacidades transversais: Raciocínio matemático 

Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

- Compreender a noção de volume; 

- Determinar o volume do cubo de uma forma experimental; 

 

 Aprendizagens visadas:  

- Resolver problemas que envolvam volumes de cubos e paralelepípedos; 

- Formular e testar conjecturas; 

- Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando a notação, 

simbologia e vocabulário próprios. 

- Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

 Recursos: Aplicação interactiva e quadro interactivo e computador. 

                         http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00339/toepassing_algemeen.en.html 

     

 Duração prevista: 90 minutos 

 

 Notas para o professor:  

Os alunos têm a aplicação disponível para a realização de toda a tarefa, porém a partir da questão 

4 o professor pode sugerir que respondam primeiro na folha, e só depois confirmem a sua 

resposta com a aplicação.  
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Nos primeiros 25 minutos, após uma breve apresentação da aplicação por parte do professor, os 

alunos, a pares, respondem às questões 1, 2 e 3. Nos 15 minutos seguintes realiza-se a 

discussão dessas questões. Nos 20 minutos seguintes os alunos resolvem as questões 4, 5 e 6. 

Nos últimos 30 minutos realiza-se a discussão destas questões e sintetiza-se o trabalho realizado. 

 

Na questão 1 pretende-se que os alunos determinem o volume de três paralelepípedos, sendo no 

primeiro caso todas as dimensões diferentes, no segundo, duas dimensões iguais e no terceiro, as 

três dimensões iguais (o cubo, como caso particular do paralelepípedo). Na questão 2 os alunos 

têm oportunidade de escolher as dimensões dos paralelepípedos que constroem. Na questão 3 

pretende-se que os alunos relacionem o número de cubos utilizados na construção de cada 

paralelepípedo com o produto do valor das suas dimensões (volume), induzindo as fórmulas que 

permitem calcular o volume do cubo e do paralelepípedo. 

 

Durante a discussão da questão 1 o professor deve interrogar os alunos sobre o nome do 

paralelepípedo que eles construíram para 3.ª linha da tabela e também na questão 2, caso surja 

algum caso idêntico. Na questão 3, caso os alunos não vão além da resposta “contámos os 

cubos” o professor deve pedir-lhes que, em 5 minutos, multipliquem as três dimensões e digam o 

que observam, chegando assim à fórmula do paralelepípedo.  

 

Na questão 4 pretende-se testar se os alunos mobilizam a fórmula de calcular o volume de um 

paralelepípedo (acabada de conhecer) ou se utilizam o processo anterior (contagem de cubos). 

Na questão 5 é importante que os alunos interpretem diferentes representações das dimensões 

de um paralelepípedo e percebam que é indiferente a ordem pela qual se apresentam. Com a 

questão 6 pretende-se que os alunos compreendam que é possível construir paralelepípedos com 

o mesmo volume, mas com dimensões diferentes, sendo, neste caso, um deles o cubo. 

 

 


