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MATEMÁTICA - MEDIDAS 

1) Em atividades sobre medidas de comprimento é provável que você já tenha 

encontrado referências a palmos, pés, polegadas e outras unidades de medida que 

foram usadas a partir do corpo humano. Algumas delas estão representadas nas 

ilustrações abaixo, para você analisar: 

 

a) Utilizando a polegada, meça o comprimento e a largura de sua folha da cult, e 

registre o resultado. 

b) Você acha que medir comprimentos utilizando partes do corpo é uma boa 

opção? Justifique. 

c) Quais outras formas podemos utilizar para realizar medidas de comprimento? 

d) Meça a sua altura utilizando algum instrumento de medida e anote o resultado, 

bem como o instrumento que você utilizou. 

 

 

 

 



  

 

2) 

 

Rendimento: 10 porções. 

Uma turma de 20 alunos preparará esse bolo para o lanche dos aniversariantes do 

mês, portanto, reescreva a receita com as novas proporções que eles farão para 

todos comerem. 

 

3) Medidas de temperaturas: 

a) A temperatura normal do corpo humano é cerca de 

37 graus Celsius (37°C). Quando uma pessoa está com 

temperatura acima de 37 °C, dizemos que seu estado é 

febril. Dessa forma, uilize  um termômetro, meça a 

temperatura do seu corpo e registre-a. 

b) Analise o infográfico da previsão do tempo para o mês 

de setembro de 2019: 

 

Escreva sobre todas as informações que você consegue levantar nessa imagem.  



  

 

 

 

4) Fernanda e seu avô fizeram algumas compras no Mercadão. No final do passeio, 

queriam saber quanto gastaram. Ajude-os em seus cálculos: 

- Eles compraram 
1

3
 da caixa de ovos. Quanto gastaram, se o preço da caixa de ovos é 

R$ 9,00? 

- Compraram 
1

4
 kg de café. Quanto gastaram, se 1 kg de café custa R$ 8,00? 

-  Compraram meio quilograma de maçã. Quanto gastaram, se o preço de 1 kg de maçã 

é R$ 5,00? 

- Compraram 1 kg de peixe. Se  
1 

2
 kg custa R$ 14,00, quanto pagaram? 

 


