
 

 

UNIDADES DE MEDIDA DE SUPERFÍCIE 

As medidas de superfície são utilizadas para medidas lineares, como o perímetro ou 
medidas de área, que considera a superfície de um objeto plano ou figura plana.  

Para começar, considere a figura abaixo: 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

1. Quantos quadrados podemos contar nas linhas e colunas em cor cinza? 
Podemos contar 10 quadrados nas linhas e 10 quadrados nas colunas 
 

2. Quantos quadrados podemos contar ao total? 
Ao total são 100 quadrados menores 

Assim, se somarmos o total de quadrados menores, ao redor do quadrado maior, 
estaremos falando de medida do perímetro da figura geométrica. Se somarmos o total 
de quadrados menores, estaremos falando de medida da área ou superfície da figura 
geométrica. 

Teria alguma outra forma de calcular o total de quadrados menores na figura 
geométrica acima, sem contar um por um? Pense um pouco e responda. 

Podemos apenas contar o número de quadrados das linhas e o número de quadrados 
das colunas, multiplicando um total pelo outro, assim:  10 x 10 = 100 
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EXERCÍCIOS DE REVISÃO 

 

Usando o diagrama abaixo, converta as medidas conforme solicitado: 

       

km hm dam m dm cm mm 

 

1) 5,24 Km em metros = 5.240 m   2) 32,57 metros em cm = 3.257 cm 

3) 12,45 metros em cm = 1.245 cm   4) 77,58 dam em cm = 77.580 cm 

5) 65 hm em metros = 6.500 m   6) 32,2 dm em metros = 3,22 m 

7) 53 cm em dam = 0,053 cm    8) 44,44 mm em metros = 0,044 m 

9) 123 mm em dam = 0,0123 dam   10) 38,2 dm em hm = 0,0382 hm 

 

Na próxima AULA PROGRAMADA, serão postadas as respostas e seguiremos com a 
revisão da UNIDADES DE MEDIDA DE ÁREA OU SUPERFÍCIE. 

 

Há outras medidas, onde utilizamos outras unidades, como para as medidas de 
temperatura que, aliás, utilizam números negativos. As operações com números 
negativos serão estudadas no retorno das aulas, após o período de suspensão.  

Mas, você já pode exercitar, com base nos conhecimentos que você já possui, alguns 
problemas do dia-a-dia, que envolvem as medidas de temperatura. 

 

1) Em uma cidade em que faz muito frio durante o inverno, foram registradas, 
durante um dia, as seguintes temperaturas: 
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Responda: 
 

a) Qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Em que horário isso 
aconteceu? 
A temperatura máxima foi de 8o C às 16 horas 

b) Qual foi a temperatura mínima registrada nesse dia? Em que horário? 
A temperatura mínima foi de -6o C às 4 horas 

c) De quantos graus variou a temperatura nesse dia? (Dica: Calcule a variação de 
temperatura pela diferença entre as temperaturas máxima e mínima). 
A variação foi de 14o C, entre -6o C e 8o C 

d) Das 5 horas até às 7 horas, a temperatura aumentou ou diminuiu? Quantos 
graus? (Dica: Calcule a variação de temperatura entre dois instantes pela 
diferença entre o valor da temperatura ao final do período e o valor da 
temperatura no início do período. 
A temperatura aumentou 3o C, entre -5o C e -2o C 

e) A que horas os termômetros marcaram 2º C? E em que horário marcaram -2º 
C? Os termômetros marcaram 2o C às 11h30min aproximadamente e -2o C à 1 
hora e às 7h30min aproximadamente 

f) Qual foi a variação de temperatura entre 18 horas e 21 horas? 
A variação da temperatura foi de aproximadamente 4,5o C 

 
 
 

2) A tabela a seguir mostra as temperaturas máxima e mínima, em um 
determinado dia, em algumas cidades do mundo. 

TEMPO NO MUNDO 

CIDADE FUSO TEMPO MIN. MÁX. 
Amsterdã +3 Nublado -1 1 

Atenas +4 Claro 8 15 
Beirute +4 Nublado 10 18 
Cairo +4 Nublado 12 21 

Estocolmo +3 Claro -3 2 
Genebra +3 Nublado -1 3 
Havana -3 Claro 21 29 

Jerusalém +4 Nublado 6 13 
Londres +2 Nublado 3 4 

Los Angeles -6 Chuvoso 12 22 
México -4 Claro 11 23 

Montreal -3 Nublado -8 -7 
Moscou .6 Neve -11 -4 

Paris +3 Nublado 0 1 
Roma +3 Claro 10 16 

Santiago -2 Claro 13 30 
São Francisco -6 Chuvoso 13 16 

Sidney +12 Nublado 18 24 
Tóquio +11 Claro 5 17 
Viena +3 Nublado 1 4 



 
Escreva nas opções abaixo, (V) para VERDADEIRA e (F) para FALSA, de acordo com os 
dados da tabela: 
 
(F) A variação de temperatura de Viena foi de +6º C. 

(F) A variação de temperatura na cidade de Montreal foi de -15º C. 

(V) As temperaturas máxima e mínima para a cidade de Amsterdã representam      

       números simétricos. 

(V) A variação de temperatura na cidade de Estocolmo foi de -5º C. 

(F) As variações de temperatura em Jerusalém e Moscou foram iguais. 

 

3) De acordo com os dados apresentados no gráfico abaixo, ref. a variação do    
IBC-BR (O IBC é uma prévia do PIB – Produto Interno Bruto, calculado pelo 
IBGE, que corresponde a todo o dinheiro existente no país), responda: 

 

 
 
 
a. Qual foi a variação do índice IBC-BR entre setembro de 2012 e outubro do mesmo 

ano? E entre novembro e dezembro de 2012? 

O IBC-BR variou de pouco mais de -1 para pouco mais de +1. Portanto, a variação foi 
de aproximadamente 2,2 

b. Qual é a soma de todos os índices de variação do IBC-BR de agosto de 2012 até 
julho de 2013? 

0,6 – 1,1 + 1,1 + 0,2 – 0,3 + 1,2 – 0,4 + 1,1 + 0,9 – 1,5 + 1 – 0,3 = 2,5 
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