
RAPHAELL MATEMÁTICA 01 MEDIDAS 
DE TEMPO

08/06/2020



2

O dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilhas 
contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contem 220 g de 
ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas?

Exemplo NA AULA ANTERIOR
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O dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilhas 
contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contem 220 g de 
ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas?

Exemplo

Se a caixa contém 20 latas, podemos multiplicar 20 por 220.
Assim, 220 x 20 = 4400 g.

NA AULA ANTERIOR
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O dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilhas 
contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contem 220 g de 
ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas?

Exemplo

Se a caixa contém 20 latas, podemos multiplicar 20 por 220.
Assim, 220 x 20 = 4400 g.
Porém, a questão pede a resposta em quilogramas, dessa forma 
temos que converter gramas para quilogramas. Para isso, devemos 
dividir 4400 por 10 três vezes.

NA AULA ANTERIOR
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
NA AULA ANTERIOR
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O dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilhas 
contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contem 220 g de 
ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas?

Exemplo

Se a caixa contém 20 latas, podemos multiplicar 20 por 220.
Assim, 220 x 20 = 4400 g.
Porém, a questão pede a resposta em quilogramas, dessa forma 
temos que converter gramas para quilogramas. Para isso, devemos 
dividir 4400 por 10 três vezes.
Então, 4400 ÷ 10  440 ÷ 10  44 ÷ 10 = 4,4⇒ ⇒
Portanto, a caixa tem massa igual a 4,4 kg.

NA AULA ANTERIOR
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Qual a massa de 0,4 hg em centigrama (cg)?

Exemplo NA AULA ANTERIOR
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Qual a massa de 0,4 hg em centigrama (cg)?

Exemplo

Para converter de hg para cg devemos multiplicar 0,4 por 10 
quatro vezes.
Então, 0,4 x 10  4 x 10  40 x 10  400 x 10 = 4000 cg.⇒ ⇒ ⇒

NA AULA ANTERIOR
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MEDIDAS DE TEMPO

ROTEIRO DE AULA
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Existem diversas unidades de medida de tempo, por exemplo a hora, o 
dia, o mês, o ano, o século. No sistema internacional de medidas a 
unidades de tempo é o segundo (s).

MEDIDAS DE TEMPO
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MEDIDAS DE TEMPO
Horas, Minutos e Segundos
Muitas vezes necessitamos transformar uma informação que está, 
por exemplo, em minuto para segundos, ou em segundos para hora.
Para tal, devemos sempre lembrar que 1 hora tem 60 minutos e que 
1 minuto equivale a 60 segundos. Desta forma, 1 hora corresponde a 
3600 segundos.
Assim, para mudar de hora para minuto devemos multiplicar por 60. 
Por exemplo, 3 horas equivalem a 180 minutos (3 . 60 = 180).
O diagrama abaixo apresenta a operação que devemos fazer para 
passar de uma unidade para outra.
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MEDIDAS DE TEMPO
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MEDIDAS DE TEMPO
Em algumas áreas é necessário usar medidas com precisão maior que o 
segundo. Neste caso, usamos seus submúltiplos.
Assim, podemos indicar o tempo decorrido de um evento em décimos, 
centésimos ou milésimos de segundos.
Por exemplo, nas competições de natação o tempo de um atleta é medido 
com precisão de centésimos de segundo, competições de fórmula 1.
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MEDIDAS DE TEMPO
Instrumentos de medidas
Para medir o tempo utilizamos relógios que são dispositivos que medem 
eventos que acontecem em intervalos regulares.
Os primeiros instrumentos usados para a medida do tempo foram os 
relógios de Sol, que utilizavam a sombra projetada de um objeto para 
indicar as horas.
Foram ainda utilizados relógios que empregavam escoamento de 
líquidos, areia, queima de fluidos e dispositivos mecânicos como os 
pêndulos para indicar intervalos de tempo.
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MEDIDAS DE TEMPO
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MEDIDAS DE TEMPO
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MEDIDAS DE TEMPO
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Exercícios de Medidas de Tempo
a) Uma hora tem quantos segundos?
b) Um dia tem quantos segundos?
c) Uma semana tem quantas horas?
d) Quantos minutos são 3h45min?
e) Uma década tem quantos anos?
f) Quantos minutos 5h05min?
g) Quantos minutos se passaram das 9h50min até as 10h35min?

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
a) Uma hora tem quantos segundos?

6060 = 3600 segundos

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
b) Um dia tem quantos segundos?

246060 = 86400 segundos

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
c) Uma semana tem quantas horas?

724 = 168 horas

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
d) Quantos minutos são 3h45min?

(360) 45 = 225 minutos

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
e) Uma década tem quantos anos?

10 anos

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
f) Quantos minutos 5h05min?

(560)  5 = 305 min

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
g) Quantos minutos se passaram das 9h50min até as 10h35min?

45 min

ATIVIDADE
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Exercícios de Medidas de Tempo
a) Uma hora tem quantos segundos?
b) Um dia tem quantos segundos?
c) Uma semana tem quantas horas?
d) Quantos minutos são 3h45min?
e) Uma década tem quantos anos?
f) Quantos minutos 5h05min?
g) Quantos minutos se passaram das 9h50min até as 10h35min?

ATIVIDADE
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