
 

1. Se a aresta de um tetraedro regular mede 3 cm, calcule a medida de sua altura, sua área 

total e seu volume. 

2. Diga qual é a natureza de uma pirâmide que possui: 

a. 6 faces 

b. 8 faces 

c. 12 arestas. 

3. Se a área total de um tetraedro regular é 2312 cm , calcule a altura e o volume. 

4. Determine a medida da aresta de um tetraedro regular a partir do seu volume: 3218 mV  . 

5. Se o volume de um tetraedro mede 32144 m , encontre a área total. 

6. Encontre o valor da aresta lateral de uma pirâmide regular, sabendo que sua base é um 

hexágono de 6 cm de lado e que a altura da pirâmide é de 10 cm. 

7. Se a altura de uma pirâmide regular hexagonal mede 3 cm e tem 10 cm de medida de 

aresta da base, calcule a área lateral e a área total dessa pirâmide. 

8. A torre de uma igreja tem a forma de uma pirâmide quadrada. A aresta da base tem 6 m e 

a altura tem 4 m. Qual o volume dessa parte da torre? 

9. A pirâmide Quéops no Egito tem na sua base aproximadamente 230 m e sua altura é de 

147 m. Qual o volume dessa pirâmide? 

10.  No Parque Ibirapuera, em São Paulo, há um monumento de concreto, O Obelisco 

aos Heróis, em homenagem aos que morreram na Revolução Constitucionalista de 1932. Tal 

monumento tem a forma de um tronco de pirâmide, com 72 m de altura. Suas bases quadradas 

possuem arestas de 9 m e 6 m. Qual o volume de concreto usado na construção desse 

monumento? 

11.  O raio de um cilindro circular reto mede 3 cm e sua altura é de 3 cm. Desse modo, 

determine a área lateral do referido cilindro. 

12. Um depósito foi construído em forma cilíndrica de 8 m de altura e 2 m de diâmetro. 

Determine a superfície total do depósito. 

13.  A área lateral de um cilindro reto é 250π cm2 e o raio de sua base tem 10 cm. 

Determine a altura desse cilindro reto. 

14. Encontre o diâmetro da base de um cilindro de área lateral de 16 m2 e altura de 1 m. 

15. Quantos metros cúbicos de terra foram escavados para a construção de um poço 

que tem 10 m de diâmetro e 15 m de profundidade? 

16. Um barril de vinho de forma cilíndrica tem raio da base igual a 2,5 m e sua altura é 2 

m. Se somente 40% do seu volume está ocupado por vinho, qual é a quantidade, em litros, de 

vinho existente no barril?  


