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Desafio

No capítulo 6, de Gêneses (um dos livros da Bíblia),

é contada a história de Noé e a construção de uma

arca para abrigar um casal de cada espécie animal

existente na Terra, pois Deus faria cair um dilúvio

que exterminaria os homens da face da Terra.

Segundo orientações divinas, a arca deveria ter:

trezentos côvados de comprimento, cinquenta

côvados de largura e trinta côvados de altura.

Quais eram as dimensões, em metros, dessa arca?



Medidas de Massa

•Qual a diferença entre massa e peso?



Medidas de Massa

•Qual seria sua massa e seu peso na Lua?



Medidas de Massa

•Qual a sua massa e seu peso no espaço?



Medidas de Massa

• A unidade fundamental de massa chama-se quilograma.

Apesar de o quilograma ser a unidade fundamental de massa, 
utilizamos na prática o grama como unidade principal de massa.

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".

O quilograma (kg) é a massa de 1dm3 de 
água destilada à temperatura de 4ºC.



1. Você tem como tarefa distribuir um pacote de bolachas do lanche para

cinco colegas. Considerando a massa apresentada no pacote, quantos

gramas de bolacha cada um irá receber?

2. Essa quantidade corresponde a quantas calorias?
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Unidades especiais de massa

• 1 arroba = 15 kg

• 1 tonelada (t) = 1.000 kg

• 1 megaton = 1.000 t ou 1.000.000 kg

Leitura das Medidas de Massa

• Como ler a medida: 8,25 kg?

• Como ler 0,043g? 

• Como ler 58,35 hg?



1. Qual seria a capacidade de uma caixa para armazenar 20 pacotes de

biscoitos wafel?

2. Qual o volume de um pacote de bolacha recheada?

3. Qual a capacidade de uma caixa de suco de 200ml?
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Podemos relacionar as medidas de massa com as medidas de volume e 
capacidade. Nesse caso, quais são as equivalências entre:

Volume Capacidade Massa

1 litro

1g

1 m3


