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1. (EPCAR (AFA) 2019) Um objeto de decoração foi elaborado a partir de sólidos utilizados na rotina de estudos de um estudante 
de matemática. 
 

Inicialmente, partiu-se de um cubo sólido de volume igual a 319.683 cm .  

 
Do interior desse cubo, retirou-se, sem perda de material, um sólido formado por dois troncos de pirâmide idênticos e um prisma 
reto, como mostra o esquema da figura a seguir. 
 

 
 
Sabe-se que: 
- as bases maiores dos troncos estão contidas em faces opostas do cubo; 
- as bases dos troncos são quadradas; 
- a diagonal da base maior de cada tronco está contida na diagonal da face do cubo que a contém e mede a sua terça parte; 
- a diagonal da base menor de cada tronco mede a terça parte da diagonal da base maior do tronco; e 
- os troncos e o prisma têm alturas iguais. 
 
Assim, o volume do objeto de decoração obtido da diferença entre o volume do cubo e o volume do sólido esquematizado na 

figura acima, em 3cm ,  é um número do intervalo  

a) [17.200,17.800]     
b) ]17.800,18.400]     
c) ]18.400,19.000]     
d) ]19.000,19.600]     

 

2. (PUCCAMP 2017) Considere dois troncos de pirâmides retas exatamente iguais. A base maior é um quadrado de lado igual a 2  

metros, a base menor um quadrado de lado igual a 1  metro, e a distância entre as bases igual a 1  metro. Um monumento foi 
construído justapondo-se esses dois troncos nas bases menores, apoiando-se em um piso plano por meio de uma das bases 

maiores, formando um sólido. Desta maneira, a medida da área da superfície exposta do monumento é, em 2m ,  igual a  

a) 4 6 5.     
b) 8.     
c) 12 2 4.     

d) 
16

.
3

    

e) 12 2 8.     
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3. (UEPG 2017)  Numa pirâmide quadrangular regular 1P ,  uma diagonal da base mede 12 cm  e uma aresta lateral vale 10 cm.  

Essa pirâmide é seccionada por um plano paralelo a sua base, originando um tronco T  e uma nova pirâmide 2P ,  de aresta da 

base igual a 
3 2

cm.
2

 Nesse contexto, assinale o que for correto.  

01) A aresta lateral de 2P  é menor que 3 cm.     

02) A razão entre a altura de 1P  e a altura de T  é 2.     

04) O volume de T  é igual a 3189 cm .     
08) A razão entre o volume de 1P  e o volume de 2P  é 64.     

16) O volume de 2P  vale 33 cm .     

 

4. (ACAFE 2016) Uma peça de madeira tem a forma de uma pirâmide hexagonal regular com 21cm  de altura. Essa peça é 

seccionada por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 8 27  do volume da pirâmide original. 

  
A distância (em cm)  da base da pirâmide até essa secção é um número:  
a) fracionário.    
b) primo.    
c) múltiplo de 3.     
d) quadrado perfeito.    

 

5. (FAC. PEQUENO PRÍNCIPE - MEDICI 2016)  Um engenheiro está projetando uma caixa d'água de concreto em forma de tronco de 
pirâmide quadrangular regular e reta, com as seguintes medidas internas: base menor de lado 6 m,  base maior de 16 m  de lado 

e com altura da face lateral de 13 m.  A capacidade de armazenamento da caixa d’água é de:  

a) 1.432.000 litros.     
b) 1.552 litros.     
c) 1.552.000 litros.    
d) 1.681,33 litros.     
e) 1.681.333 litros.     
 

 


