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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - GRANDEZAS E MEDIDAS 

ORIENTAÇÕES: Neste momento delicado em que vivemos, pedimos a colaboração dos senhores pais ou responsáveis para a 

realização das atividades. 
 

O metro (m) e o centímetro (cm) são unidades de medida de comprimento. 

1 metro equivale a 100 centímetros. 

1m = 100cm 

 
1- Carla tem duas placas de 50 centímetros de comprimento e vai juntá-las para formar uma prateleira. 
 

Qual será o comprimento, em centímetros, da prateleira? 

R: _______________________________________________________ 

 

O milímetro (mm) também é uma unidade de medida de comprimento. 

10 milímetros equivalem a 1 centímetro. 

10 mm = 1cm 

 
2- Fernando mediu o comprimento de uma formiga e descobriu que ela tem 10 milímetros. 

 
 

 

Qual é o comprimento, em centímetros, da formiga? 

R:__________________________________________________________ 

 

O quilômetro (km) também é uma unidade de medida de comprimento. 

1 quilômetro equivale a 1000 metros. 

1 km = 1000 m 
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3- Yolanda está percorrendo uma trilha de 1 quilômetro.  

  
Essa trilha tem quantos metros de percurso? 

R:_____________________________________________________ 

4- Com o auxílio de uma régua, meça o comprimento de cada ilustração a seguir e registre a medida encontrada, 
como no exemplo abaixo. 

23 milímetros ou 2 centímetros e 3 milímetros 

a) _____________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 
 

5- Estime as medidas e preencha as lacunas a seguir usando as palavras maior ou menor. 

a) O comprimento da sua borracha é _____________ que 1 milímetro. 

b) A largura da sua mochila é _________________que 1 centímetro. 

c) A altura de uma girafa é _______________________que 1 metro. 

d) A distância do seu quarto até a cozinha é ______________que 1 quilômetro. 

e) A distância do planeta Terra até a Lua é _______________que 1 quilômetro. 

 

6- Leia com atenção e resolva. 

a) Leandro tem 240 figurinhas e resolveu dividir com mais dois amigos. Com quantas figurinhas cada um ficará? 

R: _______________________________________________ 

 

b) Uma fábrica produz 20.000 folhas por dia. Quantas folhas serão produzidas em 15 dias? 

R:_______________________________________________________________ 

 

 Fonte: Livro Aprender Juntos,Matemática. 4 º ano. Editora SM. Págs 189, 190, 191. 
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