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Ficha de REVISÃO nº 6: UNIDADES DE MASSA 
 
 
 

Atividade 01 

Para responder às perguntas: 1) Que quantidade de açúcar você comprou? 2) Quanto de 

carne você comeu no almoço? e 3) Que quantidade diária de vitamina C nosso organismo 

necessita?, você precisa de conhecimentos a respeito de como medir a massa de um corpo. 

Para determinarmos a massa de um corpo, precisamos compará-lo com outro, tomado 

como unidade. A unidade padrão de medida utilizada para medir a massa é o grama ( g ). 

Uma das maneiras mais práticas de comparar a massa de dois corpos é utilizando uma 

balança de braços iguais. Dois corpos têm a mesma massa se, colocados um em cada prato, a 

balança permanecer em equilíbrio. 

Em geral, medimos a massa utilizando uma balança. Quais os tipos de balança que você 

conhece? 
 
 
 
 
 

Atividade 02 

 Além do grama (g), outras unidades de massa também são utilizadas, como, por exemplo, 

o quilograma (kg) e o miligrama (mg). Veja: 
 

kg hg dag g dg cg mg 
 

1) Transforme: 

a) 350 g em kg     b) 2,5 kg em g 

c) 300 g em mg     d) 15000 mg em g 

e) 5000 kg dag     f) 456000 g em hg 

g) 4,25 kg em g     h) 6700000000 mg em kg 

 

2) Quanto quilogramas tem uma caixa com 800 chocolates de 40 g cada um? 
 

3) Em quantos pedaços de 250 g podemos dividir 7,5 kg de uma goiabada em lata? 
 

4) Dona Elza foi ao mercado com a seguinte lista de compras: 
 

• 5 pacotes com 2 kg de açúcar cada um; 

• 10 pacotes com 400 g de polvilho cada um; 

• 20 pacotes com 250 g de margarina cada um; 

• 8 pacotes com 0,5 kg de farinha de rosca cada um. 
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 Se dona Elza comprou todos os itens de sua lista, de quantos quilogramas foi a compra de 

dona Elza? 

Atividade 03 

 Outras unidades de massa! 

• 1 tonelada (t) = 1000 kg 

• 1 arroba ≅ 15 kg 

• 1 quilate ≅ 0,2 g 

1) Quantos sacos de 50 kg de açúcar um navio transporta, sabendo que a carga é de 15 

t? 
 

 

2) “Estou comprando um boi de 18 arrobas”, diz um fazendeiro. Quantos quilogramas tem 

esse boi? 
 

 

3) Quantos gramas tem um diamante de 20 quilates? 
 

 

4) Por questões de segurança, uma placa colocada num elevador indica a carga máxima 

que ele pode transportar: 8 pessoas ou 560 kg. Certa ocasião, 8 pessoas tomaram 

juntas um elevador: Joel, com 90 kg; Joana, com 52 kg; Juvenal, com 87 kg; José, com 

105 kg; Ricardo, com 77 kg; Rosana, com 60 kg; Rivaldo, com 87 kg e Roseli, com 57 

kg. Nesse caso, as normas de segurança foram respeitadas? Por quê? 
 

 

5) Um caminhão foi projetado para transportar até 6 t. Quantos tijolos de 750 g ele pode 

transportar? 

 

CURIOSIDADE: PESO x MASSA! 

 Objetos largados de pequenas ou grandes alturas caem ao chão. Existe uma força que, agindo 

sobre eles, obriga-os a descer em direção à Terra. Esta força com que a Terra atrai um objeto é o peso 

do corpo. 

 O peso varia de acordo com o lugar. Por exemplo, os corpos são mais pesados nos polos (Sul e 

Norte) do que no Equador. O peso de um astronauta na Terra é seis vezes o seu peso na Lua. 

 A matéria existente em um corpo é a sua massa. A massa de um corpo é a mesma em qualquer 

lugar, já o peso não, pois depende da gravidade local. 

 

 

DESAFIO! 
 

 Um barco transporta, com segurança, até 100 kg. Como Guto, Beto e Dinho devem 

proceder para atravessar um rio com esse barco, se eles têm, respectivamente, 100 kg, 50 kg e 

50 kg? 

BOM TRABALHO! 


