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MEDIDA DE COMPRIMENTO 

Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra 

de cano ou de ferro entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de 

comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a 

extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores 

que o metro. Para medir comprimentos, usa-se como instrumentos: régua, fita métrica, metro 

articulado e trena.  

 

METRO, CENTÍMETRO E MILÍMETRO: O metro é utilizado para expressar altura de pessoas, 

comprimentos, larguras, altura de prédios e de árvores. O centímetro é muito utilizado na medição 

de distâncias em mapas, tamanhos de mesas e objetos domésticos. O milímetro é utilizado na 

medição de parafusos e objetos muito pequenos. 

INDICAMOS: 

- 1 METRO   POR 1m. 

- 1 CENTÍMETRO  POR 1cm 

- 1 MILÍMETRO   POR 1 mm 

                                                                                                                             

1 m  = 100  cm 

1 cm = 10 mm 

 

 

QUILÔMETRO: Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades, estados ou países. 

1 Km  = 1000 m 
 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/comprimento.htm 



 

 

1- Observe o lápis e a borracha como os representados acima. Depois estime as medidas deles 

Use a unidade de medida que julgar mais adequada. 

 

a- Lápis____________________________________________________ 

b- borracha _________________________________________________ 

 

2- O pai de Sofia tem 1,75 m. de altura. Sofia é 43 cm. Mais baixa que seu pai. Qual é a altura 

da Sofia? 

 

 

R:____________________________________________________________________ 

 

3- O litoral do Rio Grande do Sul tem cerca de 620 km. A praia mais extensa, a do Cassino, 

localiza-se nesse estado e representa, aproximadamente, 2/5 do litoral gaúcho. Quantos 

quilômetros tem a praia do Cassino? 

 

 

R _____________________________________________________________________ 

 

4- A ponte mais extensa do Brasil é a ponte Rio – Niterói, no Rio de Janeiro, com 13290 Km de 

extensão. Se um ciclista vai e volta sobre a ponte, quanto ele percorrerá de distância? 

 

 

R______________________________________________________________________ 


