
2º COLEGIAL 

EXERCÍCIOS 
COMPLEMENTARES 

PIRÂMIDE 
PROF.: GILSON DUARTE 

Questão 01  
Nas faces de um cubo de aresta L, são coladas 
pirâmides de altura também L e bases iguais às faces 
do cubo. O volume do sólido obtido é 
a) 6L3. 
b) 5L3. 
c) 4L3. 
d) 3L3. 
 
Questão 02 
O volume da pirâmide de base quadrada, cujas arestas 
da base valem “x” e as restantes valem “2x” é: 
 

a) 
2

14 x 3
. 

b) 
6

14 x 3
. 

c) 
3

14 x 3
. 

d) 
2

7 x 3
. 

e) 
3

7 x 3
. 

 
Questão 03 
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  
 
Questão 04  
O prisma triangular regular reto ABCDEF com aresta 
da base 10cm e altura AD = 15cm é cortado por um 
plano passando pelos vértices D, B e C, produzindo 
dois sólidos: uma pirâmide triangular e uma pirâmide 
quadrangular. 
 

 
 
Os volumes destas duas pirâmides são 
a) 125 cm3 e 250 cm3 
b) 33 cm 3250 e cm 3125  
c) 33 cm 2225 e cm 2150  
d) 33 cm 3225 e cm 3150  
e) 250 cm3 e 250 cm3 
 
Questão 05  
A figura abaixo representa uma torre, na forma de 
uma pirâmide regular de base quadrada, na qual foi 
construída uma plataforma, a 60 metros de altura, 
paralela à base. Se os lados da base e da plataforma 
medem, respectivamente, 18 e 10 metros, a altura da 
torre, em metros, é: 

 
a) 75 
b) 90 
c) 120 
d) 135 
e) 145 
 
Questão 06  
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  
 
Questão 06 
    
A área lateral de uma pirâmide quadrangular regular 
de altura 4 m e de área da base 64 m2 vale: 
a) 128 m2  
b) 2264 m  
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c) 135 m2  
d) 2m560  
e) 2m)12(32 +  
 
Questão 07 
O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente 
à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será 
apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita 
de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo-
se que a aresta da base da pirâmide terá 3m e que a 
altura da pirâmide será de 4m, o volume de concreto 
(em m³) necessário para a construção da pirâmide 
será 

 
a) 36. 
b) 27. 
c) 18. 
d) 12. 
e) 4. 
 
 
Questão 08  
A partir de um cubo ABCDEFGH, constrói-se uma 
pirâmide oblíqua AFGH, conforme ilustra a figura. 

 
Se o volume do cubo vale V, então, o volume dessa 
pirâmide vale: 

a) 
12
V  

b) 
8
V  

c) 
6
V  

d) 
4
V  

e) 
3
V  

 
Questão 09 
Em uma indústria de velas, a parafina é armazenada 
em caixas cúbicas, cujo lado mede a. 
Depois de derretida, a parafina é derramada em 
moldes em formato de pirâmides de base quadrada, 

cuja altura e cuja aresta da base medem, cada uma, 
2
a  

Considerando-se essas informações, é CORRETO 
afirmar que, com a parafina armazenada em apenas 
uma dessas caixas, enche-se um total de 
a) 6 moldes. 
b) 8 moldes. 
c) 24 moldes. 
d) 32 moldes. 
 
Questão 10  
A figura abaixo, formada por uma pirâmide regular e 
um paralelepípedo reto-retângulo, representa um 
peso de papel feito de granito polido, em que as 
medidas são dadas em centímetros. 
 

 
 
Se a densidade do granito utilizado é de 2 400 kg/m3, 
podemos afirmar que a massa desse objeto é 
aproximadamente igual a 
a) 77g  
b) 85g  
c) 93g 
d) 65g 
e) 59g 
 
 


