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MATEMÁTICA - MEDIDAS 

1) Juliana desafiou seus colegas a economizar nas compras e 

foi com eles ao supermercado comprar suco. Veja os produtos 

que eles encontraram e seus respectivos preços: 

a) Quantas embalagens de 200 mL são necessárias para obter 

o conteúdo da embalagem de 1 litro?  

É mais vantajoso comprar a embalagem de 1 litro ou a de 200 mL? Justifique sua 

resposta. 

 

2) 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.  



  

 

3) Analise as converções de medidas utilizadas por uma confeiteira: 

 

a) Quais são as unidades de medidas apresentadas na tabela? Explique para que 

serve cada uma delas. 

b) Observe a receita abaixo e responda o questionamento do balãozinho. 

 

 



  

 

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 
2

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

R$ 9,00? 

- Compraram 250 g de café. Quanto gastaram, se 1 kg de café custa R$ 7,20? 

-  Compraram 2,5 kg de maçã. Quanto gastaram, se o preço de 1 kg de maçã é R$ 3,60? 

- Compraram 2 kg de peixe. Se 500g custam R$ 12,00, quanto pagaram? 

 

5) O quarteirão da casa de João é em forma de um quadrado com lado igual a 300 m 

de comprimento. Todos os dias ele corre 8 voltas completas em torno do quarteirão. 

Qual a distância, em quilômetros, que ele percorrerá ao final de uma semana? 


