
           

ESTUDO DOS SÓLIDOS 

PIRÂMIDE 

 

A pirâmide é um poliedro convexo que possui todos os vértices, com exceção de um, 
em um mesmo plano chamado plano da base da pirâmide. 

O vértice que não pertence ao plano da base é o vértice principal ou, simplesmente, 
vértice da pirâmide. Os outros são os vértices da base. 

O nome da pirâmide é função do polígono da base. Se for um triângulo será uma 
pirâmide triangular. Se for um quadrilátero, será uma pirâmide quadrangular e assim 
por diante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As faces da pirâmide com um dos vértices no vértice principal são chamadas faces 
laterais. Todas são triangulares. 

A distância h do vértice principal ao plano da base chama-se altura da pirâmide. 

As relações encontradas nos sólidos estudados anteriormente, têm a mesma lógica e 
raciocínio no caso da pirâmide. Por exemplo: 

1) ÁREA DA BASE: A Área da Base usa as relações da Geometria Plana. Assim, se a 
base for um triângulo, a área é dada pelo produto da base pela altura (do 
triângulo da base), dividido por dois. Se for um quadrado ou retângulo, a área é 
dada pelo produto dos dois lados da base e assim por diante. 

2) ÁREA LATERAL: Considerando que as faces da pirâmide serão triângulos, a área 
lateral é dada pelo cálculo da área do triângulo, multiplicado pelo número de 
faces. 
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3) ÁREA TOTAL: A área total é dada pela soma da área da base e da área lateral. 

 

As outras relações, tais como volume, estudaremos na aula seguinte, quando 
apresentaremos várias propriedades da PIRÂMIDE. 

 

EXERCÍCIOS: 

1) Calcule o volume e a área lateral de uma pirâmide regular, sabendo que seu 
apótema (distância do vértice da pirâmide até o ponto médio da aresta da 
base) mede 5 cm e a sua base é um quadrado cujo lado mede 8 cm. 

2) Calcule a medida da altura de um tetraedro regular de aresta “a” (OBS: O 
resultado será em função da variável “a”). 

3) Em uma pirâmide regular quadrangular de altura 12 cm, as arestas da base 
medem 10 cm. Calcule: 

a. A Área Lateral 
b. A Área Total 

4) Calcule a área lateral de uma pirâmide regular quadrangular, sabendo que 
todas as suas arestas medem 6 cm. 

 


