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Pirâmide

Pirâmides      
Chama-se pirâmide o poliedro que tem como base o polígono P e as 
faces laterais são triângulos que têm V como vértice comum.

Elementos
Base = polígono ABCDE
Faces laterais = triângulos AVB, BVC, CVD, DVE, EVF e FVA
Arestas laterais = AV, BV, CV, DV, EV e FV.
Arestas da base = AB, BC, CD, DE, EF e FA.
Altura = é a distância do vértice V ao plano α.



Pirâmide

Classificação
As pirâmides são classificadas pelo gênero do polígono de sua base.
Exemplos:
Pirâmide triangular – cuja base é um triângulo.
Pirâmide quadrangular – cuja base é um quadrilátero.
Pirâmide pentagonal – cuja base é um pentágono, e assim por diante.



Pirâmide

Pirâmide Regular
É aquela cuja base é um polígono regular e cuja projeção ortogonal do 
vértice coincide com o centro da base (pirâmide reta), caso contrário a 
pirâmide é oblíqua.
As faces laterais de uma pirâmide regular são triângulos isósceles e a 
altura de qualquer um desses triângulos (faces laterais) é chamado de 
apótema da pirâmide. Vejamos a figura:



Pirâmide

Área lateral
AL = p . a onde p é o semi-perímetro da base e a é o apótema da 
pirâmide.

Área total
É igual a soma da área lateral com a área da base.

Volume
É igual a 1/3 do produto da área da base pela altura.



Pirâmide

Tetraedro Regular
É a pirâmide cujas faces são triângulos eqüiláteros.



Pirâmide

1) Determine a apótema de uma pirâmide regular cuja altura mede 12cm
e o apótema da base mede 5 cm.



Pirâmide

2) Determine a altura de um tetraedro regular de aresta cm.32



Pirâmide

3) Calcule a área e o volume de uma pirâmide quadrangular regular em
que a aresta da base mede 6 cm e a aresta lateral mede 10 cm.



Pirâmide

4) A aresta lateral de uma pirâmide triangular regular mede 5 m, e a 
aresta da base, 6 m. A área lateral dessa pirâmide, em m², é
a) 30.
b) 32.
c) 34.
d) 36.



Pirâmide

5) Uma pirâmide quadrangular regular tem 6 cm de altura e base de 8 
cm de perímetro. O volume dessa pirâmide, em cm³, é
a) 4.
b) 6.
c) 8.
d) 10.



Pirâmide

6) Uma pirâmide triangular regular tem        cm de aresta da base e                                                     
cm de apótema. A área lateral dessa pirâmide, em cm² é

a) 18
b) 21
c) 24
d) 27

32
33



Pirâmide

7) Uma pirâmide está inscrita num cubo, como mostra a figura acima. 
Sabendo – se que o volume da pirâmide é de 6m³, então, o volume do 
cubo,em m³, é igual a: 
a) 9 
b) 12 
c) 15 
d) 18 
e) 21


