
EXERCÍCIOS 
COMPLEMENTARES(REC) 

PRIMAS E PIRÂMIDES 
PROF.: GILSON DUARTE 

Questão 01 
As áreas das faces de um paralelepípedo reto-
retângulo são proporcionais a 3, 5 e 15 e a área total é 
184cm2. 
 
A medida da diagonal desse paralelepípedo, em cm, é 
igual a 
a) 21  
b) 30  
c) 212  
d) 302  
e) 352  
 
Gab: E 
 
Questão 02 
Se o comprimento da aresta de um cubo é aumentado 
de 50%, então a porcentagem de aumento no seu 
volume será de: 
a) 50% 
b) 125% 
c) 150% 
d) 237,5% 
e) 337,5% 
 
Gab: D 
 
Questão 03 
Uma caixa de forma cúbica contém água. Após a 
retirada de 18 litros de água verifica-se que houve 
uma variação de 20 cm no nível do líquido. A 
capacidade total da caixa é, em litros: 
a) 27 
b) 30 
c) 20 
d) 18 
e) 36 
 
Gab: A 
 
Questão 04 
Um rótulo de forma retangular (figura 1) será colado 
em toda a superfície lateral de um recipiente com a 
forma de um prisma hexagonal regular (figura 2), sem 
haver superposição. 
 

 

 
Considerando 73,13 ≈ , é correto afirmar que a 
capacidade desse recipiente é, em mL, 
aproximadamente 
a) 934. 
b) 1 150. 
c) 650. 
d) 865. 
e) 1 350. 
 
Gab: A 
 
Questão 05 
Um bloco de concreto utilizado na construção civil 
tem a forma de um bloco retangular (paralelepípedo 
reto-retângulo) com dois furos congruentes também 
na forma de paralelepípedo reto-retângulo. 
A figura apresenta um exemplo de um bloco de 
concreto com suas respectivas dimensões. 
 

 
 
No bloco de concreto, considere que: 
• a altura de cada furo é 3 cm menor que a altura do 
bloco de concreto; e 
• as faces laterais dos furos estão a 3 cm entre si e a 3 
cm das faces laterais do bloco de concreto. 
 
Considerando as dimensões apresentadas na figura, o 
volume de concreto utilizado para fazer esse bloco é, 
em centímetros cúbicos 
a) 5 280. 
b) 5 520. 
c) 5 688. 
d) 5 892. 
e) 5 874. 
 
Gab: D 
 
Questão 06 
Uma pirâmide tem base quadrada e faces laterais 
congruentes, como ilustrado a seguir. Se as arestas 
laterais da pirâmide medem 10cm, e a altura da 
pirâmide mede 8cm, qual o volume da pirâmide? 



 
  
a) 190 cm3  
b) 192 cm3  
c) 194 cm3  
d) 196 cm3  
e) 198 cm3  
 
Gab: B 
 
Questão 07 
Uma pirâmide regular tem 10 m  de altura. Sua base é 
um hexágono com 3 m  de lado. O volume dessa 
pirâmide, em metros cúbicos, é 

a) 27 3
2  

b) 27 3  
c) 45 3  
d) 90 3  
e) 135 3  
   
 
Gab: C 
 
Questão 08 
Sabe-se que a base de uma pirâmide regular é um 
quadrado ABCD, cujas diagonais da base medem   cm 
cada. Sabe-se também que a distância de seu vértice 
V ao plano da base, indicado por h na figura, mede 16 
cm. 
  

 
A área total dessa pirâmide, em cm2, é igual a 
 
a) 960. 
b) 1 326. 
c) 1 076. 
d) 1 536. 
e) 576. 
 
Gab: D 


