
 

 

Professora Sâmara– Tarefa 07 
 

01. Calcule a área total de um prisma reto de altura 12 cm e base quadrada, com aresta 5 cm. 
 
02. Calcule a área lateral e o volume de um prisma reto de base triangular, cujas arestas da base medem 6 cm, 

8 cm e 10 cm e cuja aresta lateral mede 20 cm. 
 
03. Num prisma reto, cada uma das bases é um retângulo em que um lado é o dobro do outro. A altura do 

prisma mede 12 cm e a área total, 352 cm2. Calcular as dimensões do prisma. 
 
04. Um prisma regular triangular tem 10 cm de altura. Sabendo que a medida da aresta da base é de 6 cm, 

determine a área total do prisma. 
 
05. Calcular a área total de um prisma quadrangular regular de volume 54 cm3, sabendo que a aresta lateral 

desse sólido tem o dobro da medida da aresta da base. 
 
06. Se um prisma hexagonal regular de altura 6 cm possui volume igual a 31728  cm³, calcule a área lateral. 
 
07. Calcular o volume de um prisma quadrangular regular cuja área total tem 144 m², sabendo-se que sua 

área lateral é igual ao dobro da área da base. 
 
08. Uma indústria produz e comercializa um recipiente, sem tampa, no formato de um prisma reto de altura 8 

m, cuja base é um hexágono regular de lado 2 m. O custo de produção de cada m² desse recipiente é de 
R$2,00. Sabendo-se que a indústria agrega um lucro de 15% na venda de cada unidade, qual é o valor de 

venda de cada recipiente? (Use 7,13  ). 
 
09. A área de uma face lateral de um prisma triangular é 30 cm2 e a distância dessa face à aresta oposta é de 

4 cm. Determine o volume desse prisma. 
 

 


