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Acadêmico Tiago dias Bolzan 

Medidas de comprimento 

Sistema Métrico Decimal 

Desde a Antiguidade os povos foram criando suas unidades de medida. Cada um 

deles possuía suas próprias unidades-padrão. Com o desenvolvimento do comércio 

ficavam cada vez mais difíceis a troca de informações e as negociações com tantas 

medidas diferentes. Era necessário que se adotasse um  padrão de medida único para 

cada grandeza.  

Foi assim que, 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. Surgia o sistema métrico decimal. 

Metro 

A palavra metro vem do gegro métron e significa  "o que mede". Foi estabelecido 

inicialmente que a medida do metro seria a décima milionésima parte da distância do 

Pólo Norte ao Equador, no meridiano que passa por Paris. No Brasil o metro foi adotado 

oficialmente em 1928. 

Múltiplos e Submúltiplos do Metro 

Além da unidade fundamental de comprimento, o metro, existem ainda os seus 

múltiplos e submúltiplos, cujos nomes são formados com o uso dos prefixos: quilo, 

hecto, deca, deci, centi e mili. Observe a figura: 

 

Figura 01 – unidades de medidas de comprimento. 
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Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias, enquanto os 

submúltiplos, para pequenas distâncias. 

Objetivos 

 Compreender o processo de medida como uma comparação entre grandezas de 

mesma natureza; 

  Realizar medidas usando unidades não padronizadas e compreender a necessidade 

da adoção de unidades padronizadas para estabelecer medidas precisas e universais 

como os múltiplos e submúltiplos do metro; 

Conteúdos 

Unidades e transformações de medidas de comprimento. 

Ano 

6º ano. 

Tempo estimado 

Duas aulas (1h30min). 

Material 

Cordão, régua e caneta. 

Desenvolvimento 

1ª etapa: Os alunos devem ser divididos em grupos, os quais terão a incumbência 

de medir determinados objetos utilizando um cordão com dez decímetros. Por exemplo: 

medir o comprimento da classe, mesa do professor, a altura da porta, do armário, etc. 

Eles da deverão anotar as medidas.  
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2ª etapa: Os alunos transformarão as medidas anotadas em outras unidades de 

medidas. Eles irão transformá-las de duas maneiras: 

 Usando regra de três: 

Exemplo: Transformar 8 dm em metros. 

1m___10dm 

  X ___8dm 

  X= 0,8m 

 Usando a tabela: 

Observe a figura: 

 

Figura 02 – Transformações de medidas de comprimento. 

 

À medida que as unidades seguem a orientação da direita, os valores são 

multiplicados por 10. E à medida que seguem a orientação da esquerda, os valores são 

divididos por 10. Essa tabela de conversão existe para que as valores estejam sempre na 

mesma unidade. 

Exemplo: Transformar 8 dm em outras unidades de medidas. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 02 
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km hm dam M dm cm mm 

    8   

    8 0 0 

    8 0  

   0, 8   

  0, 0 8   

 0, 0 0 8   

0, 0 0 0 8   

TABELA 02 – Transformações de unidades de medidas de comprimento. 

3ª etapa: Cada grupo irá transformar o tamanho que mediu em outras unidades 

de comprimento, utilizando regra de três e a tabela. 

Referências 

 Sistema Métrico Decimal, disponível em: 

<http://www.somatematica.com.br/fundam/comprimento/comprimento.php> - acesso 

em 07/05/2012. 
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