
           

 

MEDIDAS DE GRANDEZA 

REVISÃO 

 

Para medir qualquer grandeza precisamos compará-la com outra de mesma 
espécie, tomada como padrão. 

Muitos padrões de medidas de grandezas foram criados por povos diversos em 
diferentes épocas. 

Para simplificar, em 1948, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas começou a 
estudar uma regulamentação completa, cujo trabalho foi concluído seis anos depois. 
Em 1969 foi criado o Sistema Internacional de Unidades ou Medidas (SI), cujas 
unidades de comprimentos, massa e tempo foram apresentadas da seguintes forma: 

 

SISTEMA INTERNACIONAL 
DE UNIDADES DE MEDIDA (SI) 

Grandeza Unidade Símbolo 

Comprimento metro m 

Massa quilograma Kg 

Tempo segundo s 

 

MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

Para chegar aos modernos padrões de medidas de distância, o homem precisou 
recorrer a diversas formas, algumas engraçadas. O pé, por exemplo, foi, há cerca de 
2000 anos, um padrão de comprimento bastante usado na Inglaterra: havia o pé 
romano (equivalente a 29,6 cm atuais), o pé comum (31,7 cm atuais) e o pé do Norte 
(33,6 cm atuais) – 10 pés romanos equivaliam a pouco mais de 9 pés do Norte. 

Questões relacionadas com a agricultura e a construção, principalmente no Egito 
e na Babilônia, levaram a que cada reino da Antiguidade possuísse uma unidade 
própria de comprimento. Os egípcios usavam o côvado ou cúbito, que é a medida que 
vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. Mas o resultado sempre sofria 
divergências, porque a medida varia de pessoa para pessoa. Assim, passaram a usar 
como padrão barras de pedra do mesmo comprimento de um côvado. Como estas 
barras eram pesadas, substituíram elas por barras de madeira e, depois, passaram a 
usar cordas que continham nós com intervalos correspondentes ao côvado. 
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Depois da Revolução Francesa (1789), o metro (do grego metron = medir) 
passou a ser internacionalmente a unidade-padrão de comprimento. 

A definição do metro teve várias mudanças. Atualmente, a definição adotada 

corresponde a    
 

           
    da distância percorrida pela luz no vácuo durante o tempo 

de 1 segundo. 

O metro é um padrão adequado apenas para medidas não muito extensas. Para 
medidas muito maiores ou muito menores, foi preciso criar outras unidades derivadas 
do metro. 

UNIDADES DE COMPRIMENTO  

Unidade Símbolo 

Metro m 

Quilômetro km 103 m 

Hectômetro hm 102 m 

Decâmetro dm 101 m 

Decímetro dm 10-1 m 

Centímetro cm 10-2 m 

Milímetro mm 10-3 m 

Micrômetro mm 10-6 m 

Ångströn Å 10-10 m 

 

Vou ensinar uma técnica para converter as medidas, usando os números decimais. 

Há outras, como a técnica da “escadinha” que, certamente, já foi ensinada a vocês ou 
a multiplicação ou divisão por 10, 100 ou 1000. Mas, usando os números decimais é 
muito mais fácil e você pode fazer até mentalmente. 

Exemplo: 

1) Converter 5,34 Km em metros 
Considere o primeiro número à esquerda da vírgula como o número que 
equivale à unidade de medida. Neste caso, considerando 5,34 Km, o 5 equivale 
ao Km. Assim, considere o diagrama, atribuindo o 5 ao Km e os demais às 
outras unidades de medida, até chegar ao metro. Se for necessário, acrescente 
zeros. Assim: 
 

5 3 4 0    

km hm dam m dm cm mm 

Portanto, 5,34 Km equivale a 5.340 metros 
 

2) Converter 2,57 metros em centímetros 
Proceda da mesma forma, atribuindo o 2 à unidade em questão, ou seja: o 
metro. Assim: 

   2 5 7  

km hm dam m dm cm mm 

Portanto, 2,57 metros equivale a 257 centímetros 
 



3) Converter 30,54 metros em Km 
Use a mesma técnica, atribuindo o “0” a metros e os demais às respectivas 
unidades. Acrescente tantos zeros quanto necessário, até chegar à unidade Km 
que deve ser o número onde você vai colocar a vírgula. Assim: 
 

0 0 3 0 5 4  

km hm dam m dm cm mm 

Portanto, 30,54 metros equivale a 0,03054 Km 
 
 

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 

 

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 
 
 
 
 

UNIDADES DE MEDIDA DE SUPERFÍCIE 

AS MEDIDAS AGRÁRIAS 

 

Quando queremos medir a extensão de sítios e fazendas, usamos uma unidade agrária 
chama hectare (ha). 

O hectare é a medida de superfície de um quadrado de 100 metros de lado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, temos a relação: 

 

1 hectare (ha) = 1 hm2 = 10.000 m2 

 

Exemplos: 

 Quantos hectares tem uma chácara de 25.000 m2? 
1 há = 10.000 m2, então: 25.000 m2 = (25.000 / 10.000) ha = 2,5 hectares 
 

 Quantos metros quadrados tem uma plantação de 47,5 ha? 
47,5 ha = (47,5 x 10.000) m2 = 475.000 m2 

 

 

MEDIDAS DE MASSA 
 
Com exceção da Suméria e de certos povos do norte da Índia, o padrão de 

massa, na Antiguidade, era inicialmente empregado apenas para medir quantidades de 
ouro em pó. Por volta de 2.500 a.C., os sumérios já o empregavam no comércio, tendo 
como unidade básica o correspondente a 129 grãos (que hoje equivalem a 8,36 g). 

Atualmente, o padrão internacional da grandeza massa é um cilindro de 1 
quilograma, que se encontra no Museu Internacional de Pesos e Medidas, na cidade 
de Sèvres, próxima a Paris. 

Na tabela abaixo, aparecem as principais unidade de massa: 
 

UNIDADES DE MASSA  

Unidade Símbolo 

Quilograma kg 

Tonelada  T 103 kg 

Grama g 10-3 kg 

Miligrama mg 10-6 kg 

 

 

1
0

0
 m

 

100 m 

1
0

0
 m

 

  100 m 

100 m = 1 hm 10.000 m2       1 hm2 



Exercícios 

 

1) Usando o diagrama abaixo, converta as medidas conforme solicitado: 

       

km hm dam m dm cm mm 

 

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

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

5) 65 hm em metros =     6) 32,2 dm em metros =  

7) 53 cm em dam =      8) 44,44 mm em metros =  

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

 

2) Responda: 

a) Usando um pedaço de papel colorido, uma régua e cola, recorte um quadrado 
de 4 cm2 e cole no caderno. 
 

b) 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: 
 

I. O plantio 
II. O gado 

 

c) 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 ? 
 

d) 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. 
 

e) 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. 

 

 

 



3) Converta as medidas conforme solicitado: 

a) 5,24 Km2 em m2 =      b) 32,57 m2 em cm2 =  

c) 12,45 m2 em cm2 =     e) 77,58 dam2 em cm2 = 

f) 65 hm2 em m2 =      g) 32,2 dm2 em m2 =  

h) 53 cm2 em dam2 =      i) 44,44 mm2 em m2 =  

j) 123 mm2 em dam2 =     k) 38,2 dm2 em hm2 = 

 


