
 

 

Sâmara_Matemática_Tarefa_25_1ª série 
LISTA DE PIRÂMIDES – 1º ano - Olimpo 

 
01. Uma pirâmide quadrangular regular tem 4m de altura e a aresta da base mede 6m. Calcule seu volume e a 

área total. 
 
02. Calcular a área da base, área lateral, área total e o volume da pirâmide quadrangular regular de apótema 

5cm e apótema da base 2cm. 
 
03. Calcule o volume de uma pirâmide hexagonal regular de área da base 288 3m e apótema 13m. 
 
04. Uma pirâmide triangular regular tem 5cm de altura e o apótema da base mede 4cm. Calcule o volume da 

pirâmide. 
 
05. Considere uma pirâmide quadrangular regular inscrita em um cubo de 2cm de aresta. Calcule: 

a) a área lateral da pirâmide;  
b) a área total da pirâmide;   
c) a razão entre o volume da pirâmide e do cubo; 
d) a razão entre as áreas totais da pirâmide e do cubo. 

 
06. Um prisma de base pentagonal possui 360m3 de volume. Qual o volume de uma pirâmide com mesma base 

e mesma altura? 
 
07. Numa pirâmide regular de base triangular, a aresta da base mede 2 3cm  e a altura mede 4cm. Calcule o 

apótema da base, o apótema da pirâmide e a aresta lateral. 
 
08. Uma pirâmide e um prisma têm a mesma base. A altura da pirâmide vale o sêxtuplo da altura do prisma. 

Sendo V1 o volume da pirâmide e V2 o volume do prisma, mostre que V1 = 2V2. 
 
09. A base de uma pirâmide regular de altura 3r é um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio r. 

Calcule o volume dessa pirâmide. 
 
10. Calcule o volume de uma pirâmide triangular regular de aresta lateral igual a 13cm e cuja base está 

inscrita num círculo de área 225 .cm . 
 
11. (VUNESP) As arestas do prisma triangular reto mostrado na figura a seguir têm todas a mesma medida.  
 

 
 
Secciona-se o prisma por meio de um plano pelos vértices R e Q e por um ponto M da aresta AB. Para que 

o tetraedro MBQR tenha volume igual a 1
3

 do volume do outro sólido em que se dividiu o prisma, deve-se 

ter BM igual a: 

a) 3 AB
4

        b) 2 AB
3

  

c) 3 AB
5

        d) 1 AB
3

           

e) 1 AB
6
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12. (VUNESP) A figura a seguir mostra uma pirâmide regular de base quadrada cuja altura tem a mesma 
medida que as arestas da base. Pelo ponto médio M da altura OQ, traça-se o segmento MN perpendicular à 
aresta OA. Se “a” expressa a medida de MN, determine o volume da pirâmide em função de “a”. 

 

 
 
13. (VUNESP) Na figura, os planos  e  são perpendiculares e se interceptam segundo a reta r. Os pontos A, 

B, C, e D com A e D em r, são os vértices de um quadrado e P é o ponto de interseção das diagonais do 
quadrado. Seja Q, em , o ponto sobre o qual cairia P se o plano  girasse de 90° em torno de r, no 
sentido indicado na figura, até coincidir com . Se AB = 2 3cm , calcule o volume do tetraedro APDQ. 

 

 
 
 


