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Exercícios Importância das Unidades 

1. Tenho na carteira 3 notas de 5 reais e 2 moedas de 50 centavos. Quantos reais tenho 

em minha carteira? Quantos centavos tenho em minha carteira? 

 

16 reais ou 1600 centavos. Veja: 

 
 

2. Sabendo que 1 real equivale a 100 centavos, calcule o troco de cada uma das 

compras listadas abaixo. Não use a calculadora! Lembre-se de que o objetivo é 

você pensar mais rápido e melhor! 

 

Produto Preço do 
produto 

Quanto dei Troco em reais Troco em 
centavos 

Lata de ervilhas 5,50 reais 10 reais 4,50 450 

Bala 20 centavos 2 reais 1,80 180 

Escova de dente 9,36 reais 20 reais 11,64 1.164 

Lápis 70 centavos 1,20 reais 0,50 50 

Iogurte 3,05 reais 5,05 reais 2 200 

Observe que no último exemplo, costuma-se dizer que “o troco foi facilitado”. Você 

entende o porquê? 

Note que, no último caso, se você der uma nota de 5,00 reais, o troco será de 2,95, que é 

mais difícil de compor com notas e moedas do que 2 ,00 reais. 
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3. Sabendo que 4 copos de água equivalem a 1 litro de água, resolva os itens a 

seguir. 

Operação Resultado em copos Resultado em litros 

2 litros de água – 2 copos de água 6 1,5 

3 litros de água + 4 copos de água 16 4 

1, 5 litro de água – 1 copo de água 5 1,25 

14 copos de água – 1 litro de água 10 2,5 

 
Vamos fazer dois exemplos no detalhe. 

Vamos visualizar a equivalência entre as 
unidades litro e copos: 

 

 

 
 

 2 litros de água – 2 copos de água = 6 copos de água = 1,5 litros de água 

 
 
2 litros – 2 copos 

 

 

Em copos  

 
Em litros  

 
 

 

 14 copos de água – 1 litro de água = 10 copos de água = 2,5 litros de água 

 
 
14 copos – 
1 litro 

 

 
 

Em copos  

 
 

Em litros  
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4. É possível somar 1 kg de batatas com 2 L de leite? 

Observe que o peso da batata e o volume que o leite ocupa são medidas de natureza 

diferente. Não conseguimos agrupar peso e volume em uma mesma categoria. Por isso 

essa soma não faz sentido 

 

5. Uma árvore de 2 m de altura cresceu mais 30 cm. Qual a altura da árvore 

agora? 

Neste caso o que se deseja saber é a altura final da árvore. Estamos falando de 

comprimento. Então, o importante é garantir que ambas as medidas estejam na 

mesma unidade.  

2 m + 30 cm = 200 cm + 30 cm = 230 cm  

ou 

2 m + 30 cm = 2 m + 0,3 m = 2,3 m 

Note que 230 cm = 2,3 m 

A conversão de unidades será estudada com mais detalhes em um outro vídeo. O 

importante aqui é que você entenda que a soma pode ser feita porque metro e 

centímetro são medidas de tamanho. 

 

 

6. Pela manhã estudo 3 matérias: Matemática, Língua Portuguesa e Ciências. À 

tarde jogo tênis e faço a lição de casa na biblioteca. Como contar o que faço na 

escola a cada dia? 

Para que consiga contar tudo o que faço na escola preciso colocar os itens acima em 

um mesmo grupo. Uma solução seria agrupá-los como atividades que realizo na 

escola. Veja: 

Pela manhã estudo 3 matérias. 

Assim: pela manhã realizo 3 atividades na escola. 

 

À tarde jogo tênis e faço a lição de casa na biblioteca.  

Assim: à tarde realizo 2 atividades na escola. 

 

Portanto, posso dizer que a cada dia realizo  

5 atividades na escola,  

3 pela manhã e 2 à tarde. 

 

Você consegue pensar em uma outra maneira de contar esses itens? 
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7. Em cada um dos exercícios abaixo, a), b) e c), agrupe os elementos de cada 

coluna de acordo com características comuns. Note que quando um novo 

elemento é introduzido, uma nova classificação dos elementos pode ser 

necessária. 

 

a) 

Elementos 

Exemplo 
 
 
 
 
 
 

 

 

Possíveis 
classificações 

Coisas para comer ou 
Alimentos doces 

Alimentos que podemos 
comer no café da manhã 
 

Coisas que podem ser 
cortadas com uma faca. 

Existem outras classificações possíveis! 

 

b) 

Elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Possíveis 
classificações 

 Produtos para limpeza 
dos cabelos  

 

 Coisas que compramos 
na farmácia 

 

 Coisas que limpam 
(cabelo, dentes, erros no 
caderno) 

Existem outras classificações possíveis! 

 

c)  

Elementos 

 

  
 
 
 
 
 

 
Possíveis 

classificações 

 

 Palavras que 
começam com Ca 

 

 

 Objetos compridos 

 

 Objetos usados pelas 
pessoas 

Existem outras classificações possíveis! 
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8. Considere os elementos abaixo. Preencha os espaços utilizando esses 

elementos. Veja o exemplo. 

 

 
 

a) No quadro acima há apenas 4: elementos exclusivamente redondos: bola, lua, sol e 

pérola. 

Ou apenas 4: 

Ou apenas 4: 

 

b) No quadro acima há apenas 1 alimento- peixe 

Ou apenas 1: 

Ou apenas 1: 

 

c) No quadro acima há apenas 2: vestimentas de praia- biquíni e sunga 

Ou apenas 2: 

Ou apenas 2: 

 

d) No quadro acima há apenas 3: elementos que voam: foguete, avião, borboleta 

Ou apenas 3: 

Ou apenas 3: 

 

e) No quadro acima há apenas 5: elementos em geral mais compridos que largos- 

foguete, luneta, peixe, gravata e avião 

Ou apenas 5: 

Ou apenas 5: 
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9. Escolha qual das frases abaixo mais se adequa a cada uma das afirmações. 

 

A- É possível somar os números encontrando um conjunto comum às partes. Defina esse conjunto. 
 

B- É possível somar os números depois de converter as unidades. 
 

C- Não faz sentido somar os números. 
 

 

a) (  C  ) 3 kg de batatas + 2 L de leite  

Peso e volume são grandezas diferentes. 

b)  (  A  ) 3 mensagens do Whatsapp + 5 convites do Facebook   

Por exemplo 8 mensagens virtuais. 

c) (  B  ) 20 reais + 20 dólares  

Basta converter reais em dólares ou dólares em reais e aí efetuar a soma dos números. 

d) (  C  ) 1,72 m de altura + 69 kg de peso 

Altura e peso são grandezas diferentes e não podem ser somadas. 

e) (  A  ) 3 aulas de Língua Portuguesa + 2 tarefas de Língua Portuguesa 

Por exemplo, 5 atividades de Língua Portuguesa. 

f) ( B  ) 5 m de tecido + 30 cm de tecido 

Basta converter metros em centímetros ou centímetros em reais e aí efetuar a soma 

dos números. 

 

 

 


