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         PROBLEMA Nº2 _ 8º ANO 
 

Ano Lectivo 2010 /2011 
Janeiro de 2011   

CUBOS DE AÇÚCAR     ESTUDO ACOMPANHADO 

TURMA:  Nº  NOME:  

 

O Sr. Salgado é dono de uma fábrica de... cubos de açúcar! 

Recebeu uma encomenda de 1 000 000 (um milhão) de cubos de 

açúcar que tem de enviar, o mais rapidamente possível, para um 

hotel. Cada cubo de açúcar mede exactamente 1 cm de comprimento, 

1 cm de largura e 1 cm de altura, e vai ser embrulhado em papel 

celofane.  

a) Qual ou quais das seguintes figuras podem ser usadas como molde para o papel 

celofane?  

 

 

 

 

 

O Sr. Salgado vai embrulhar o milhão de cubos num único cubo gigante. 

b) Onde é que o cubo gigante vai poder ser arrumado no hotel: debaixo de uma 

mesa? Na despensa? Ou terá de ser num armazém? Justifica!  

 

 

 

 

No hotel, estão a pensar espalhar os cubos, formando com eles um quadrado com a 

altura de um só cubo. 

c) Que lhe parece esta decisão? Que espaço irá ser necessário: o chão da sala? 

Será preciso o “court” de ténis? Ou um campo de futebol? Justifica! 
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O director do hotel está a estudar a possibilidade de mandar fazer um contentor 

em forma de paralelepípedo para guardar a encomenda de 1 milhão de cubos de 

açúcar. Na despensa estão disponíveis duas zonas: uma com um metro de 

comprimento e meio metro de largura, outra com dois metros de comprimento e um 

metro de largura. 

d) Que altura teria de ter cada um dos contentores? Qual das soluções lhe parece 

mais viável? Justifica! 

 

 

 

 

 

Imagine agora que alguém se lembrava de empilhar os cubos, um em cima do outro, 

fazendo com eles uma torre com a espessura de um cubo (difícil de equilibrar, não?). 

e) Qual seria a altura dessa torre? Seria tão alta como o elevador de Santa Justa, 

em Lisboa (cerca de 30 metros)? Mais alta do que o Empire State Building, em 

Nova Iorque (448 metros)? Ou da altura do Monte Evereste (8848 metros)? Ou 

seria que a pilha de cubos chegava à Lua (cerca de 380 000 km)? Justifica! 


