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MEDIDAS DE MASSA
Observe a distinção entre os conceitos de massa e peso:
Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, sendo 
portanto constante em qualquer lugar da terra ou fora dela.
 Peso de um corpo é a força com que esse corpo é atraído (gravidade) 
para o centro da terra. Varia de acordo com o local em que o corpo se 
encontra.
Por exemplo: a massa do homem na Terra ou na Lua tem o mesmo 
valor. O peso, no entanto, é seis vezes maior na terra do que na lua. 
Explica-se esse fenômeno pelo fato da gravidade terrestre ser 6 vezes 
superior à gravidade lunar.
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ATENÇÃO.
A palavra grama, empregada no sentido de "unidade de medida de 
massa de um corpo", é um substantivo masculino. Assim 200g, lê-
se "duzentos gramas".
Quilograma
A unidade fundamental de massa chama-se quilograma.

MEDIDAS DE MASSA
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As unidades de massa mais conhecida são o grama (g), o quilograma 
(kg) e a tonelada (ton). Mas como estimar cada uma delas? Como 
fazer essa relação e descobrir, por exemplo, quantos gramas têm 
dentro de uma tonelada?
Vale ressaltar que, assim como o metro, a grama é a unidade básica 
do Sistema Internacional. Sendo assim, essa medida admite 
múltiplos, que são o quilograma (kg), hectograma (hg) e o decagrama 
(dag), e também submúltiplos, que são decigrama (dg), centigrama 
(cg) e miligrama (mg). Veja a tabela:

CONHECENDO UNIDADES DE MEDIDAS DE MASSA
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
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Exemplo
Converta 4 kg em mg.
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA



9

Exemplo
Converta 4 kg em mg.
Converter de kg para mg é o mesmo que multiplicar 4 por 10 seis vezes.
Então, 4 x 10  40 x 10 ⇒

 ⇒ 400 x 10 ⇒
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Exemplo
Converta 4 kg em mg.
Converter de kg para mg é o mesmo que multiplicar 4 por 10 seis vezes.
Então, 4 x 10  40 x 10 ⇒

 ⇒ 400 x 10  4000 x 10⇒
  ⇒ 40000 x 10 ⇒
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Exemplo
Converta 4 kg em mg.
Converter de kg para mg é o mesmo que multiplicar 4 por 10 seis vezes.
Então, 4 x 10  40 x 10 ⇒

 ⇒ 400 x 10  4000 x 10⇒
  ⇒ 40000 x 10  400000 x 10 = 4000000 mg⇒
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Exemplo
Quanto vale 1 mg em grama (g)?
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
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Exemplo
Quanto vale 1 mg em grama (g)?
Fazer a conversão de 1 miligrama para grama 
é o mesmo que dividir 1 por 10 três vezes.
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Exemplo
Quanto vale 1 mg em grama (g)?
Fazer a conversão de 1 miligrama para grama 
é o mesmo que dividir 1 por 10 três vezes.
Assim, 1 ÷ 10  0,1 ÷ 10 ⇒ ⇒
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Exemplo
Quanto vale 1 mg em grama (g)?
Fazer a conversão de 1 miligrama para grama 
é o mesmo que dividir 1 por 10 três vezes.
Assim, 1 ÷ 10  0,1 ÷ 10  0,01 ÷ 10 =0,001 g⇒ ⇒



17

TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?
b)Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias?
c)Quantos quilogramas serão transportados em cada uma dessas 

viagens?
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?



20

QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?

75×2=150
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?

Irão 8 pessoas.
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?        

Irão 8 pessoas
b)Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias?
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?        

Irão 8 pessoas
b)Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias?

24÷8=¿
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?        

Irão 8 pessoas
b)Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias?

24÷8=3
Serão necessárias 3 viagens
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?       

Irão 8 pessoas
b)Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias?                             

Serão necessárias 3 viagens
c)Quantos quilogramas serão transportados em cada uma dessas 

viagens?
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?       

Irão 8 pessoas
b)Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias?                             

Serão necessárias 3 viagens
c)Quantos quilogramas serão transportados em cada uma dessas 

viagens? 
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a) Converter 245 gramas em quilogramas:
Exemplo
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
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a) Converter 245 gramas em quilogramas:
245g dividido por 10 =  

Exemplo
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a) Converter 245 gramas em quilogramas:
245g dividido por 10 = 24,5 dag
24,5 dag dividido por 10 =

Exemplo



34

a) Converter 245 gramas em quilogramas:
245g dividido por 10 = 24,5 dag
24,5 dag dividido por 10 = 2,45 hg
2,45 hg divido por 10 =

Exemplo
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a) Converter 245 gramas em quilogramas:
245g dividido por 10 = 24,5 dag
24,5 dag dividido por 10 = 2,45 hg
2,45 hg divido por 10 = 0,245 kg
Logo, 245 g equivalem a

Exemplo
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a) Converter 245 gramas em quilogramas:
245g dividido por 10 = 24,5 dag
24,5 dag dividido por 10 = 2,45 hg
2,45 hg divido por 10 = 0,245 kg
Logo, 245 g equivalem a 0,245 kg.
 

Exemplo
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b) Converter 0,78 gramas em miligramas

Exemplo
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
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b) Converter 0,78 gramas em miligramas
0,78 g x 10 = 7,8 dg
7,8 dg x 10 = 78 cg
78 cg x 10 = 780 mg
Logo, 0,78 gramas equivalem a 780 mg.

Exemplo
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Exemplo
Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma 
com 200g. Calcule o total do peso das latas em quilogramas.
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Exemplo
Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma 
com 200g. Calcule o total do peso das latas em quilogramas.

Primeiro vamos calcular quantos gramas a caixa carrega;
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Exemplo
Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma 
com 200g. Calcule o total do peso das latas em quilogramas.

Primeiro vamos calcular quantos gramas a caixa carrega; basta 
multiplicar a massa de cada lata pela quantidade de latas:
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Exemplo
Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma 
com 200g. Calcule o total do peso das latas em quilogramas.

Primeiro vamos calcular quantos gramas a caixa carrega; basta 
multiplicar a massa de cada lata pela quantidade de latas:

24 .200=¿
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Exemplo
Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma 
com 200g. Calcule o total do peso das latas em quilogramas.

Primeiro vamos calcular quantos gramas a caixa carrega; basta 
multiplicar a massa de cada lata pela quantidade de latas:

24 .200=4800𝑔
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
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Exemplo
Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma 
com 200g. Calcule o total do peso das latas em quilogramas.

Primeiro vamos calcular quantos gramas a caixa carrega; basta 
multiplicar a massa de cada lata pela quantidade de latas:

24.200=4800𝑔=4,8𝑔𝑔
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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
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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.
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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.
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TABELAS DE MEDIDAS DE MASSA
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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⇒
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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 =⇒ ⇒
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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.
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Qual a massa de 0,4 hg em centigrama (cg)?

Exemplo
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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.⇒ ⇒ ⇒
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QUESTÃO
Um elevador tem capacidade máxima para 8 pessoas ou 650kg. Na 
fila para entrar no elevador, há 24 pessoas com aproximadamente 
75kg cada uma.
a)Quantas pessoas, no máximo, irão de cada vez no elevador?
b)Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias?
c)Quantos quilogramas serão transportados em cada uma dessas 

viagens?
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