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MATEMÁTICA 

 

Unidade Temática: Grandezas e Medidas. 

Objetos do Conhecimento: Significado de medida e de unidade de medida. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, ajudem as crianças na realização das atividades propostas.  

 

Vocês lembram o que são medidas de capacidade?  

 São as medidas que representam as unidades usadas para definir o volume no interior 

de um recipiente.  

 A principal unidade de medida da capacidade utilizada é o litro (l). 

 

Observe a imagem abaixo: 

  

Fonte: Freepik.com 

Responda oralmente, qual é a capacidade dessa garrafa? 

 

Vamos praticar? Responda em seu caderno: 

 

1- Júlia vai dar uma festa e está fazendo os sucos que irá servir aos convidados. Sabe-se 

que em sua geladeira cabem apenas 8 litros de suco.  

  
 

  

269 ML 510 ML 1L 2L 5L 

Fonte: Freepik.com 

Observe as garrafas e registre em seu caderno quais dessas garrafas ela precisará para 

guardar o suco na geladeira. Anote a capacidade das garrafas. 

1L 
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2- Desenhe ou anote o nome de três produtos que compramos no supermercado que tem 

as seguintes medidas de capacidade: 500 ml, 1 litro e 2 litros. 

_  

 

Peça ajuda de um adulto e faça uma lista no caderno com o nome dos produtos que 

encontrou e suas respectivas medidas de capacidade em (ml) ou (l).  

Por exemplo: Amaciante -  2 Litros. 

 

Fonte: Freepik.com 

 

Depois organize esses produtos em ordem crescente, do produto com a menor 

capacidade para o que têm a maior capacidade. 

 

3- Joana vai fazer um bolo e nessa receita precisará de 2 litros de leite. 

 

Fonte: Freepik.com 

Cada caixinha de leite que Joana comprou tem 1 litro. Quantas caixinhas ela precisará 

utilizar? 

_  
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4- Lúcia vende geladinhos e para preparar um geladinho ela precisa de 200 ml de leite. Hoje 

ela fez 5 geladinhos de morango.  

Quantos litros de leite ela utilizou para preparar 5 geladinhos? 

Sabe-se que um litro é 1000 ml.  

A) 1 litro. 

B) 2 litros. 

C) 3 litros. 

D) 5 litros. 

_  

 

 

5- Viviane geralmente enche a piscina de plástico em dias de sol. A piscina tem capacidade 

de 10 litros e para encher a piscina ela usa um balde de 2 litros.  

                      

Fonte: Freepik.com 

 

Quantas vezes Viviane precisará encher o balde para completar a capacidade dessa 

piscina? 

A) 10 vezes. 

B) 2 vezes. 

C) 5 vezes. 

D) 20 vezes. 

_  


