
Tarefa 5: Esta tarefa deve ser entregue até o dia 08/11/10 às 23 horas. 

Nota máxima: 0,6 

 
 
 

1. Atualmente, quase tudo o que compramos acaba sendo entregue em 
embalagens, como por exemplo, medicamentos, sapatos, geladeiras, 
liquidificadores, máquinas de lavar, estes últimos geralmente veem 
protegidos por isopor ou plástico bolha e embaladas em grandes caixas 
de papelão. Embalagens são todos os materiais que envolvem um 
determinado produto e tem como objetivo proteger e ao mesmo tempo 
manter as características originais do produto, durante o seu transporte 
e armazenamento até chegar ao consumidor final.  
Portanto, use uma embalagem de algum objeto que tenha a forma de 
um prisma para realizar esta atividade, pode ser a embalagem de algum 
medicamento, caixa de cereal, caixa de fósforos ou caixa de sapato. 
Esta atividade tem como objetivo a familiarização com as fórmulas do 
prisma. Material: Uma embalagem, régua, fita métrica. 

Atividade: 
a) Faça um desenho com a planificação desse objeto, se o objeto for muito 

grande use escala. 
b) Medir as dimensões desse objeto e apresentar as medidas no desenho. 
c) Descreva a forma desse objeto (faces laterais e a base). 
d) Calcular a área da base, área lateral e área total desse objeto (despreze 

as abas e dobras de colagem). 
e) Responda: Quantos metros quadrados de papelão, aproximadamente, 

são necessários para uma indústria fabricar 10000 desses objetos? 
f) Responda: Qual o volume em m3 desse objeto? 

 
2. Uma caixa dágua construída em fibra tem o formato de um cubo, 

entretanto, só conhecemos o valor do comprimento de sua diagonal 
(diagonal do cubo) m36 . É possível calcular o seu volume e sua área? 
Caso a sua resposta for afirmativa, encontre esses valores? 
 

3. Uma fábrica constrói por dia 6 mil pilares, para construção de cercas, 
com o formato de paralelepípedos, cujas dimensões são 12 cm de 
largura, 17 cm de comprimento e 2,5 m de altura. Qual a quantidade de 
concreto, em m3, essa fábrica gasta por dia? 
 

4. Sabendo que a diagonal de um paralelepípedo reto retangular mede 
cm220  e que as dimensões desse paralelepípedo são proporcionais 

aos números 5, 4 e 3 respectivamente. Calcule as dimensões desse 
paralelepípedo. 
 



5. Se as somas das áreas totais de dois cubos é 150 cm2, e a aresta do 
cubo menor mede 3 cm, calcule o valor da soma das diagonais destes 
cubos, em centímetros. 
 

6. Responda: V (verdadeiro) ou F (falso), justificando sua resposta em cada 
item. E, considere dc como diagonal do cubo e df diagonal de uma face 
do cubo. 
 
Considerando um cubo de aresta x  metros, tem-se: 
(___) A diagonal dc do cubo mede x2 . 
(___) A diagonal df de uma face do cubo mede x3 . 
(___) A relação entre a diagonal dc do cubo e a diagonal df de uma face 
é igual a 5,1 . 

(___) O volume do cubo é 3

3

8
m

d
. 

(___) A área do cubo é igual a 22
3 md . 


