
 

 

UNIDADES DE MEDIDA DE SUPERFÍCIE 

AS MEDIDAS AGRÁRIAS 

Exercícios 
 
Copie as questões abaixo no caderno e responda-as: 
 

1) Usando um pedaço de papel colorido, uma régua e cola, recorte um quadrado 
de 4 cm2 e cole no caderno. A tarefa é pessoal, mas o quadrado recortado 
deverá ter 2 cm de cada lado. 
 

2) Uma fazenda tem 7 km2 de área. Dessa área, 60% foram reservados para o 
plantio. O restante foi reservado para o gado. Determine quantos hectares 
foram reservados para: 
Sabemos que 1 ha equivale a 10.000 m2 ou uma área de 100 m x 100 m. 

Sabemos, também, que 100 m equivale a 1 hm. Portanto 1 ha equivale a 1 hm2. 

O problema fala de 7 Km2, então vamos inicialmente converter a área para 

hm2. 

Assim, 7 km2 equivalem a 700 hm2 (usem a tabela da aula do dia 24/03/2020). 

1 ha equivale a 1 hm2, então 700 hm2 equivalem a 700 hectares. 

a. O plantio – foram reservados 60% da área. Já sabemos que a área é de 
700 hectares. Portanto, é 60% de 700 ha. Sempre que tivermos a 
preposição “de”, em matemática, podemos considerar uma 
multiplicação. Portanto, teremos 60% x 70. O cálculo será o seguinte: 
 

60% x 700 = 
 

  

   
 x 700 =  

 
0,6 x 700 = 420 

 
Portanto, 60% da área usada para o plantio equivale a 420 ha 

 
b. O gado: Do total de 70 ha, descontados os 420 ha acima, restaram 280 

ha 
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3) Em uma fazenda de criação de gado, cada hectare deve ser ocupado por 20 
bois. Quantos bois poderiam ser criados em uma área de 70.000 m2 ? 
Primeiro, temos que converter 70.000 m2 em hectares. Lembrem que 1 hectare 
equivale a 10.000 m2. Portanto, 70.000 m2 equivalem a 7 ha. 
Como temos 20 bois em cada hectare, em 7 ha, teremos 20 x 7 = 140 bois. 
 

4) O Brasil é o quinto país do mundo em extensão territorial, com 8.515.767 km2 e 
uma população de 210.147.125 pessoas (Dados do IBGE em 2019). Sabendo 
que Densidade Demográfica de um país ou região é o quociente entre a 
quantidade de habitantes e a sua área, calcule qual a Densidade Demográfica 
do Brasil? (Você pode arredondar os valores, já que são valores altos. Por 
exemplo: 8.515.767 pode arredondar para 8.500.000 e 210.147.125 pode 
arredondar para 210.000.000. 
 

D = 
                   

             
 = 24,677 ou, para quem arredondou os valores: 

 

D = 
                   

              = 24,705 Vejam que a diferença é de 0,028, que é 

insignificante 
 
Portanto, no Brasil, temos uma média de 24,7 habitantes por km2 
aproximadamente.   
 

5) Da mesma forma como você fez o cálculo da Densidade Demográfica do Brasil 
acima, pesquise a extensão territorial de Antônio Prado e a população do 
município. Com os dados, calcule a Densidade Demográfica de Antônio Prado e 
compare com a Densidade Demográfica do Brasil. Comente o que observou. 
 
Os dados do IBGE apontam para uma extensão territorial de 348,148 km2 e a 
população estimada em 2019 é de 13.050 habitantes. 
Portanto, podemos calcular a densidade demográfica da seguinte forma: 
 
 

D = 
      

           
 = 37,48 

 
 


