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Matemática Básica

 TABUADA FÁCIL;

 MULTIPLICAÇÃO (MÉTODO HINDU);

 MULTIPLICAÇÃO (MÉTODO CHINÊS);

 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES (MÉTODO DA 

BORBOLETA);



3

Matemática Básica

 Medidas de comprimento e suas transformações;

 Medidas de superfície e suas transformações.



Medida de comprimento

Km    hm    dam    m dm    cm    mm

4

Metro

Múltiplos

 Quilômetro (km)   

 Hectômetro (hm)  

 Decâmetro (dam)

Submúltiplos

 Decímetro (dm)   

 Centímetro (cm)  

 Milímetro (mm)



Conversão de unidades

Km    hm    dam    m dm    cm    mm
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Metro Centímetro Quilômetro Metro



Conversão de unidades

Km    hm    dam    m dm    cm    mm

6

Centímetro Metro Metro Quilômetro



Medidas de Superfície

Km² hm² dam²   m² dm² cm² mm²
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Metro
Quadrado

Múltiplos

Quilômetro quadrado (km²)   

Hectômetro quadrado (hm²)  

Decâmetro quadrado (dam²)

Submúltiplos

Decímetro quadrado (dm²) 

Centímetro quadrado (cm²)  

Milímetro quadrado (mm²)



Conversão de unidades

Km² hm² dam²   m² dm² cm² mm²
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Metro
Quadrado

Centímetro
Quadrado

Quilômetro
Quadrado

Metro
Quadrado



Conversão de unidades
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Centímetro
Quadrado

Metro
Quadrado

Metro
Quadrado

Quilômetro
Quadrado

Km² hm² dam²   m² dm² cm² mm²
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01. Transforme as seguintes medidas de comprimento.

a) 0,73 km em metro
b) 0,36 hm em centímetro
c) 3,4 dam em quilômetro;
d) 2,14 cm em hectômetro;
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Km    hm    dam    m dm    cm    mm

a) 0,73 km em metro b) 0,36 hm em centímetro
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Km    hm    dam    m dm    cm    mm

c) 3,4 dam em quilômetro; d) 2,14 cm em hectômetro;
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02. Transforme as seguintes medidas de superfície.

a) 5 m² em decímetro quadrado
b) 17 km² em decâmetro quadrado
c) 8,37 dm² em milímetro quadrado
d) 520 dm² em metro quadrado
e) 2,14 m² em decâmetro quadrado
f) 0,036 mm² em centímetro quadrado
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Km² hm² dam²   m² dm² cm² mm²

a) 5 m² em decímetro quadrado     b) 17 km² em decâmetro quadrado
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Km² hm² dam²   m² dm² cm² mm²

c) 8,37 dm² em milímetro quadrado     d) 520 dm² em metro quadrado
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Km² hm² dam²   m² dm² cm² mm²

e) 2,14 m² em decâmetro quadrado   

f) 0,036 mm² em centímetro quadrado
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01. Transforme as seguintes medidas de comprimento.

a) 8,15 m em milímetro b) 20 mm em metro.

02. Transforme as seguintes medidas de comprimento.

a) 18,36 hm² em metro quadrado 

b) 500 dam² em quilômetro quadrado;
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Matemática Básica

 Medidas de Volume e suas transformações;

 Medidas de Capacidade e suas transformações.


