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Pirâmide

1) Um prisma de altura H e uma pirâmide têm bases com a mesma área. 
Se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, a altura da 
pirâmide é:
a) H/6                    
b) H/3                         
c) 2H                            
d) 3H                       
e) 6H



Pirâmide

2) Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura mede 8cm 
e a aresta da base mede 2√3. O volume dessa pirâmide, em centímetros 
cúbicos, é:
a) 24√3
b) 36√3
c) 48√3
d) 72√3
e) 144√3



Pirâmide

3) A base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede 8√2 . Se 
as arestas laterais da pirâmide medem 17cm, o seu volume, em 
centímetros cúbicos, é:
a) 520                           
b) 640                             
c) 680                    
d) 750                        
e) 780



Pirâmide

4) A grande pirâmide de Quéops, antiga construção localizada no Egito, 
é uma pirâmide regular de base quadrada, com 137m de altura. Cada 
face dessa pirâmide é um triângulo isósceles cuja altura relativa à base 
mede 179m. A área da base dessa pirâmide, em m2, é:
a) 13272                
b) 26544                           
c) 39816                           
d) 53088                    
e) 79 432



Pirâmide

5) Um tetraedro regular tem arestas medindo √6 . Então a medida de 
suas alturas é igual a:
a) 1/2 cm                      
b) 1 cm                     
c) 3/2 cm                       
d) 2 cm                        
e) 5/2 cm



Pirâmide

6) Dado um cubo de aresta L, qual é o volume do octaedro cujos vértices 
são os centros das faces do cubo?



Pirâmide

7) No tetraedro regular representado na figura, R e S são,
respectivamente, os pontos médios de NP e OM. A razão RS/MN é igual
a:
a) √3
b) √3/2
c) √2
d) √2/2
e) 3√2



Pirâmide

8)

Suponha que o volume de terra acumulada no carrinho-de-mão do
personagem seja igual ao do sólido esquematizado na figura 1, formado
por uma pirâmide reta sobreposta a um paralelepípedo retângulo. Assim,
o volume médio de terra que Hagar acumulou em cada ano de trabalho
é, em dm³, igual a:
a) 12 b) 13 c) 14 d) 15



Pirâmide


