
 

 

UNIDADES DE MEDIDA DE SUPERFÍCIE 

O METRO QUADRADO 

Para começar, vamos considerar novamente a figura abaixo: 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Você viu da aula de ontem que, para contar o número de quadrados menores, não 
precisamos contar um por um. Basta multiplicar o número de quadrados de uma linha 
pelo número de quadrados de uma coluna, assim: 10 x 10 = 100. 

O número encontrado, chama-se MEDIDA DE SUPERFÍCIE ou ÁREA. 

No Sistema de Medidas, a unidade fundamental para expressar a medida de superfície 
é o METRO QUADRADO, cujo símbolo é m2. 

Assim, 1m2 corresponde à medida de uma superfície, cuja multiplicação do lado 
horizontal pelo lado vertical resulta 1. O centímetro quadrado corresponde à medida 
de uma superfície, cuja multiplicação do lado horizontal pelo lado vertical resulta1.  

Assim, podemos citar como exemplos sucessivamente as demais medidas. 

 

Conversão das Unidades de Medida 

Não é difícil de concluir, que também há conversões entre as diferentes Unidades de 
Medidas. 

Usaremos um diagrama parecido com o anterior, conforme abaixo: 

       

Km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 
(1.000 m)2 (100 m)2 (10 m)2 (1 m)2 (0,1 m)2 (0,01 m)2 (0,001 m)2 
(1.000.000 m)2 (10.000 m)2 (100 m)2 (1 m)2 (0,01 m)2 (0,0001 m)2 (0,000001 m)2 
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Para a conversão de unidades de medida de superfície, consideraremos a seguinte 
relação: 

1) Da esquerda para a direita, multiplicamos a unidade anterior por 100, para 
cada unidade 

2) Da direita para a esquerda, dividimos a unidade anterior por 100, para cada 
unidade 

 

Exemplos: 

Km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 

  

1) Converter 5 m2 em dm2 
De m2 para dm2, temos uma casa para a direita, então multiplicamos por 100 
 
5 m2 = (5 x 100) m2 = 500 m2 
  

2) Converter 5 m2 em dam2 
De m2 para dam2, temos uma casa para a esquerda, então dividimos por 100 
 
5 m2 = (5 : 100) m2 = 0,05 dam2 
 

3) Converter 0,3 m2 em cm2  
De m2 para cm2, temos duas casa para a direita, então multiplicamos por         
100 x 100 
 
0,3 m2 = (0,3 x 100 x 100) cm2 = (0,3 x 10.000) cm2 = 3.000 cm2 

 

 

Exercícios 

Converta as medidas conforme solicitado: 

1) 5,24 Km2 em m2 =      2) 32,57 m2 em cm2 =  

3) 12,45 m2 em cm2 =     4) 77,58 dam2 em cm2 = 

5) 65 hm2 em m2 =      6) 32,2 dm2 em m2 =  

7) 53 cm2 em dam2 =      8) 44,44 mm2 em m2 =  

9) 123 mm2 em dam2 =     10) 38,2 dm2 em hm2 = 

 


