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6º Anos A,B, C e D  

Grandezas Físicas 

① Grandezas Físicas 
 

Grandeza física é um conceito primitivo relacionado à possibilidade de medida, como comprimento, tempo, 
massa, velocidade, entre outras. Medir uma grandeza envolve compará-la com algum valor unitário padrão. Este padrão 
é o que chamamos unidade de medida. 

 
Observe que grandeza física é diferente de unidade física. Por exemplo: um Fusca 1971 pode alcançar uma 

velocidade de 180 km/h. Nesse exemplo em questão, a velocidade é a grandeza física e km/h (quilômetros por hora) é a 
unidade física. 

 
Na Física Moderna as unidades de medida foram definidas na 11a Conferência 

Geral de Pesos e Medidas, realizada de 11 a 20 de outubro de 1960, definindo o que se 
chamou de Sistema Internacional de Unidades (SI). A origem do Sistema Internacional de 
Unidades (SI) tem origem no rápido desenvolvimento da Física e da dificuldade de 
comunicação entre os cientistas e pesquisadores no final do século XIX. Tal fato, contribuiu 
para o surgimento de uma diversidade muito grande de unidades para se comparar as 
mesmas grandezas, surgindo então uma necessidade de se estabelecer um padrão único 
onde todos utilizassem as mesmas medidas evitando assim inúmeras unidades para a 
mesma grandeza. 

 
As grandezas adotadas como fundamentais foram: 
 

GRANDEZA FÍSICA PADRÃO SÍMBOLO 

Comprimento Metro M 
Massa Quilograma Kg 
Tempo Segundo S 

 
② Unidades de comprimento 

 
Basicamente, um comprimento é a distância entre 2 pontos. No sistema internacional de unidades o metro (m) 

é a unidade de comprimento utilizada. Devemos observar que: 
 

 Os submúltiplos do metro: decímetro (dm), centímetro (cm) e milímetro (mm); 
 Os múltiplos do metro: decâmetro (dam), hectómetro (hm) e quilómetro (km).  
 

Por ordem tem-se: 
 
 
 
 
 

Exemplos: 
 
1. Quando nasci tinha 56 centímetros. Hoje a minha altura é 1,46 m. Quantos centímetros cresci ? 

 
(1) 1,46 m = 146 cm  
(2) 146 cm - 56 cm = 90 cm 

 
2. Karina cortou 6,80 m de barbante para amarrar 20 pacotes iguais. Quantos centímetros foram utilizados para cada 

pacote ? 
 
(1) Como 1 m = 100 cm, temos que 6,80 m =  6,80 . 100 = 680 cm 
(2) Logo,  680 : 20 = 34  
Portanto cada barbante terá 34 cm 



3. A gaveta de uma escrivaninha tem 11,4 cm de altura. Fazendo uma só pilha, quantas folhas de sulfite posso 
empilhar dentro dela, sabendo-se que cada folha tem 0,1 mm de espessura ? 
                           
(1) Como 1 cm = 10 m 
(2) Transformando 11,4 cm = 114 mm 
(3)  Fazendo  114 mm : 0,1 mm =  1140 folhas 

 
③ Unidades de massa 
 

A unidade padrão de massa no sistema internacional de unidades é o quilograma (kg). As unidades do sistema 
métrico decimal de massa são: quilograma (kg), hectograma (hg), decagrama (dag), grama (g), decigrama (dg), 
centigrama (cg), miligrama (mg). 
 

Como o sistema padrão de medida de massa é decimal, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são 
feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 10. Para transformar as unidades de massa, podemos utilizar a tabela 
abaixo: 

 
Exemplos: 
 
1. Um negociante comprou chá a R$ 13,50 o kg e vendeu ao preço da R$ 15,00 o quilo. Qual o lucro obtido em 65 kg ?  

 
(1) Em 1 kg, temos: 15,00 – 13,50 = 1,50 de lucro.  
(2) Em 65 kg, temos: 65 x 1,50 = 97,50 
 
Portanto, o lucro total será de R$ 97,50 
 

2. Um pacote de margarina de 8 kg custou R$ 160,00. Foi depois vendida em caixinhas de 250 gramas a R$ 6,00 cada. 
Quantas caixinhas deram e quanto lucrou na venda? 

 
(1) 1 kg = 1 000 g. Assim, 8 kg = 8 x 1 000 = 8 000 g  
(2) Assim, o número de caixinhas é dado por: 8 000 : 250 = 32. 
(3) O total arrecadado nas vendas é: 32 x 6,00 = 192,00 
(4) Dessa forma, o lucro será: 192 – 160 = 32,00 
 
Portanto, foram feitas 32 caixinhas, resultando em um lucro total de R$ 32,00. 

 
④ Unidades de tempo 

 
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). 
A hora é uma medida de tempo 

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:  

 



Exemplos: 
 
1. Para a realização de sua corrida matinal, Maria utiliza 1 hora, 40 minutos e 30 segundos do seu tempo todos os 

dias. Considerando que ela pratica este exercício pelo tempo de 5 dias, qual o tempo total que Maria gasta, em 
segundos, na sua prática esportiva ? 

 
(1) Observe que: 1 h = 3 600 s;  
(2) Que 1 min = 60 s. Logo 40 min = 40 x 60 = 2 400 s  
(3) Assim, 1 h 40 min 30 s = 3 600 + 2 400 + 30 = 6 030 s 
(4) Desta forma, em 5 dias, temos 6 030 x 5 = 30 150 s 

 
2. Uma impressora gasta exatamente 7 minutos para imprimir 3 documentos A, B e C. A tabela mostra o tempo gasto 

na impressão dos documentos A e B. 

  

O tempo gasto na impressão do documento C foi 

(1) Tempo gasto para imprimir A e B: 2 min 30 s + 3 min 5 s = 5 min 35 s  
(2) Tempo gasto para imprimir C: 7 min – 5 min 35 s = 6 min 60 s – 5 min 35 s = 1 min 25 s  

⑤ Exercícios 

1. A tabela mostra algumas medidas. 
 

Objeto medido Medida 

Comprimento de um ladrilho 17,5 cm 

Altura mínima de um policial 1,65 m 

Comprimento de um colchão 1,90 m 
Percurso da Maratona 42,195 km 
Pescoço de um lutador de boxe 54,3 cm 

  
a) Agora escreva por extenso cada medida. Não precisa escrever de todas as formas possíveis. Basta a mais usual e 

simples de ser entendida. 

a) 17,5 cm -  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

b) 1,65 m -  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

c) 1,90 m - ____________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

d) 42,195 km - _______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

e) 54,3 cm - __________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



2. Observe os valores da tabela: 

Objeto medido Medida 

Massa de um livro 370 g 

Massa de um lutador 95,6 kg 

Massa de um saco de ração 2,2 kg 

Massa de um comprimido 3 g 

Massa de uma melancia 4,3 kg 

 
Responda: 
 
a. Qual o maior valor ?___________________ 

 
b. Qual o menor valor ? __________________ 

 
3. A medida 1,34 m é lida como um metro e trinta e quatro centímetros. Como poderíamos ler essa medida de outras 

formas?  

a) Em decímetros, temos __________________________________ dm. 

b) Em centímetros, temos _________________________________ cm. 

c) Em milímetros, temos _________________________________ mm. 

d) Em quilômetros, temos ________________________________ km. 

 
4. Zulmira comprou 0,500 kg de café no supermercado “VENDE BARATO”. 

 

a) Em gramas, temos __________ g. 

b) Em miligramas, temos __________ mg. 

 
5. Uma cozinheira comprou 2,5 kg de arroz, 1,8 kg de batata, 250 g de mussarela, 780 g de presunto e 3 kg de farinha. 

Qual o total de massa comprado?  
 
6. Em cada operação matemática, preencha a tabela com os algarismos e dê o resultado de acordo com a ordem 

indicada. 

 
a) 2,3 m + 0,45 km + 23 cm = _______ m               

b) 6 m - 0,003 km  = ___________ cm 

c) 5,7 kg + 0,800 g + 237 g = _______ kg                  

 
 



7. Complete as lacunas. 
 
a) 3 metros =  __________________ centímetros. 
 
b) 23 centímetros = ______________metros. 
 
c) 7 quilômetros = _____________centímetros. 
 
d) 4 milímetros = ______________ centímetros. 
 
e) 14,5 metros = ______________ quilômetros. 
 
f) 123 metros =  ________________ milímetros. 

 
8. Resolva os problemas abaixo: 

a) Paula comprou 1,5 kg de açúcar. Se o quilo do açúcar custa R$0,58, quanto Paula pagou ? 
 

b) Numa festa de caridade Márcia trouxe 1,8 kg de arroz, 500 g de presunto, 2 kg de feijão, 720 g de mortadela e 
3,5 kg de farinha. Quantos quilos de mantimentos Márcia trouxe no total  ? Quantos gramas esta medida vale ? 

 
9. Uma competição de corrida de rua teve início às 8h 04min. O primeiro atleta cruzou a linha de chegada às 12h 

02min 05s. Ele perdeu 35s para ajustar seu tênis durante o percurso. Se esse atleta não tivesse tido problema com o 
tênis, perdendo assim alguns segundos, ele teria cruzado a linha de chegada com o tempo de: 

a) 3h 58min 05s        
b) 3h 57min 30s     
c) 3h 58min 30s     
d) 3h 58min 35s      
e) 3h 57min 50s 

 
10. As  aulas  diárias  de Paulo  tem  duração  de  3  horas  e  50  minutos  por  dia . Esse  período  é  equivalente  a: 

 
a) 150 min 
b) 230 min 
c) 130 min 
d) 350 min 
e) 180 min 

 
11. A  aula  da  professora  começa  às  7  horas  e  10  minutos  e  tem  duração  de  1  hora  e  55  minutos. Essa  aula  

termina  às: 
 

a) 8h  e  45 min  
b) 8 h e 55 min  
c) 9 h e 5 min  
d) 9 h e 15 min 
e) 10 h e 15 mim 

 
12. Um motorista, partindo de uma cidade A deverá efetuar a entrega de mercadorias nas cidades B, C e D. Para 

calcular a distância que deverá percorrer consultou um mapa indicado na figura, cuja escala é 1:3000000, isto é, 
cada centímetro do desenho corresponde a 30 quilômetros no real. Então, para ir de A até D ele irá percorrer um 
total de: 

 
a) 180 km              
b) 360 km                        
c) 400 km                      
d) 520 km                  
e) 600 km 

 



13. Roberto  correu  a  Maratona  da  Pampulha  em  2008. Ele  fez  o  percurso em  1  hora  e  47  minutos . Qual  foi  o  
tempo  gasto  por  Roberto  para  completar essa  maratona? 

a) 100  minutos  
b) 107  minutos  
c) 117  minutos 
d) 127 minutos 
e) 147  minutos 

 
14. Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o aniversário de Antônio ?  

 
a) 10           
b) 14           
c) 19           
d) 40 
e) 56 

 
15. Uma peça de teatro teve início às 20h30min. Sabendo que a mesma teve duração de 105 minutos, qual é esse tempo 

da peça em horas ? 
  
a) 1h 5min            
b) 1h 25min            
c) 1h 3min            
d) 1h 45min 
e) 1h 30 min 
 

16. Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Fantasia, com palhaços, mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas 
portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo fechará ?  
 
a) 16h30min 
b) 17h30min 
c) 17h45min 
d) 18h30min 
e) 18h45min 

 


