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O que é o comprimento? 

 

Na Física, o comprimento é uma das grandezas 

físicas fundamentais que expressa a distância 

entre dois pontos. É unidimensional, ou seja, é 

uma medida de uma só dimensão.  

Dimensão: extensão, tamanho, grandeza,importância. 



O que é dimensão? 

 Existem diversas teorias que 

sugerem até 10 dimensões, mas tudo 

fica só na especulação. Os próprios 

cientistas admitem que com a atual 

tecnologia não é possível comprovar 

essas teorias. 

Geometricamente, existem três 

dimensões: comprimento, largura e 

altura. Cada uma forma entre si um 

ângulo de 90o.  



Como medir? 

Existem diversas maneiras de medir, desde aquelas que utilizam o 

próprio corpo humano como o pé, a mão (palmo), o dedo (polegadas) 

as que utilizam objetos como régua, paquímetro e fita métrica até 

equipamentos de tecnologia avançada como os medidores a laser para 

medidas de alta precisão. 



Unidades de medidas do comprimento 

Desde a Antiguidade, os povos criam suas unidades de medida. 

Cada um desses povos possuía suas próprias unidades-padrão.  

Com o desenvolvimento do comércio ficou cada vez mais difícil 

realizar a troca de informações e a negociação com medidas 

diferentes.  

Tornou-se necessário adotar um padrão de medida único para 

cada grandeza.   

 



Unidade de medidas do comprimento 



Como medir? 



Desafios 

1) Medir o comprimento da sala. 

2) Medir as três dimensões de uma caixa. 

3) Estimar a altura da sala. 

4) Medir o perímetro de uma mesa redonda. 

5) Medir a espessura de um lápis 



Múltiplos e submúltiplos do metro 

Pé, Polegada e Jarda são unidades que não pertencem ao sistema 

métrico decimal, mas são utilizadas em países de língua inglesa.  

Pé =  30,48 cm 

Polegada =  2,54 cm 

Jarda =  91,44 cm 

Vale observar que:          1 pé = 12 polegadas 
                                            3 pés = 1 jarda 



Você sabia que o beija-flor abelha é a menor ave do mundo? Na figura 

abaixo, ele aparece em tamanho real, pousado sobre uma régua graduada 

em polegadas. Qual é o comprimento, em centímetros, da ponta de uma 

assa desse pássaro à ponta da outra? 

 

Desafio 



Medidas de comprimento 

• Em 1791, época da revolução francesa, um grupo de representantes 

de vários países reuniu-se para discutir a adoção de um sistema único 

de medidas: o sistema métrico decimal. 

•  A palavra metro vem do grego μέτρον (metron) e significa  “medida".  

• Foi estabelecido que a medida do metro seria a décima milionésima 

parte da distância do Polo Norte ao Equador, no meridiano que passa 

por Paris.  

 



Medidas de comprimento 

• Por motivos de precisão, o metro padrão é definido como 

sendo o comprimento percorrido pela luz no vácuo, durante o 

intervalo de tempo correspondente a 1/299.792.458 segundo 

(unidade de base ratificada pela 17ª Conferência Geral de Pesos 

e Medidas realizada em 1983). 

• No Brasil o metro foi adotado oficialmente em 1928.  

 

 



Apenas três das 203 nações não adotaram 

oficialmente o Sistema Internacional de Unidades 

(SI) como seu sistema principal ou único de medição: 

Mianmar, Libéria e Estados Unidos. 

Os Estados Unidos são o único país industrializado do 

mundo que não utiliza o SI como o sistema 

predominante de medida. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Metric_system_adoption_map.svg


Múltiplos e submúltiplos do metro 



• Complete a tabela fazendo as transformações: 

 

 

 

 

 

 

• Quanto vale em metros: 

a) 3,6 km + 450 m  

b) 6,8 hm – 0,34 dam 

c) 16 dm + 54 cm + 200mm 

d) 2,4 km + 84 hm + 12,5 dam 

 

 

3 Km ?? m 

12 m  ?? dm 

4 cm ?? mm 

3,5 m ?? cm 

7,21 m ?? cm 

Desafio 



Qual o perímetro do terreno? 

 

Desafio 



Uma corrida tem um percurso de 12,4 km de extensão, e um corredor 

já completou ¾  do seu total. Quantos metros faltam para esse atleta 

terminar a corrida? 

Desafio 



Materiais 

 Escalímetro 

Paquímetro 

Objetos para medição 

Procedimentos 

• Com o escalímetro, realizar medidas tanto de comprimento, altura e 
largura de objetos em diferentes escalas.  

• Em seguida, utilizando o paquímetro, medir os mesmos objetos e 
comparar com as medidas realizadas com o escalímetro. 

Desafio 



Responda 

• Por que a medida do objeto medido pelo escalímetro é diferente do 
paquímetro? 

• Como poderia ser minimizada essa diferença de medida entre o 
escalímetro e o paquímetro? 



Respostas 

3 km  3000 m 

12 m 120 dm 

4 cm 40 mm 

3,5 m  350 cm 

7,21 m  721 cm 

a) 4050 m 

b) 676,6 m 

c) 2,346 m 

d) 10725 m 


