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GEOMETRIA ESPACIAL 
REVISÃO



Em uma cidade pretende colocar no meio de uma praça um mastro
com uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base
quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura.

EXERCÍCIO 01

Sabendo-se que a aresta da base da
pirâmide terá 5 m e que a altura da
pirâmide será de 6 m, o volume de concreto
(em m3) necessário para a construção da
pirâmide será

A) 15. B) 25. C) 50. D) 60. E) 80.
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EXERCÍCIO 02

Um lápis cilíndrico com raio da base medindo 0,5 cm e
comprimento 15 cm foi apontado em uma extremidade como
mostra a figura.

Se a altura da superfície cônica da ponta é igual a 1 cm e adotarmos
, qual o volume, em cm3, de madeira e de grafite desse lápis

é:
A) 9,50 B) 10,75 C) 11,25 D) 12,50 E) 13,00
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EXERCÍCIO 03

O “Cubo Magnético” é um brinquedo constituído por 216 esferas
iguais e imantadas. Supondo que cada esfera tenha raio igual a 1
cm.

Qual o volume total das esferas que
constituem o “Cubo Magnético” em cm3?
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EXERCÍCIO 04

Um poliedro convexo é formado por 12 faces pentagonais e 20
faces hexagonais, todas regulares. O número de vértices desse
poliedro é:

A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
E) 120

9



10



EXERCÍCIO 05

Uma pirâmide está inscrita num cubo, como mostra a figura abaixo. 
Sabendo-se que o volume do cubo é de 150 m3, então, o volume da 
pirâmide, em m3, é igual a: 

A) 60
B) 50 
C) 40 
D) 30 
E) 20
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EXERCÍCIO 06

A taça abaixo tem o formato de um cone circular reto.  

A quantidade máxima de líquido, em ml, que 
ela pode comportar é de
(Use:         ) 

A) 480 ml 
B) 648 ml 
C) 750 ml 
D) 826 ml 
E) 1000 ml
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