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MATEMÁTICA 

 

Unidade temática: Grandezas e medidas. 

Objetos do conhecimento: Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, 

duração de eventos e relações entre unidades de medida de tempo. 

 

 

8 horas 

Fonte: Freepik.com 

 

Você sabia que um dia tem 24 horas? Isso mesmo, cada hora do dia corresponde a 60 minutos, 

cada minuto 60 segundos.  

 

Por exemplo, ao preparar uma receia de bolo, podemos calcular o tempo gasto, sendo sua 

representação em segundos, minutos, horas ou dias. Mas, qual dessas representações do tempo 

é mais comum identificarmos nas receitas?  

 

1- Observe a posição dos ponteiros de um relógio de 4 horas a 5 horas. 

 

 

Fonte: Freepik.com 

 

Perceba que nesse período o ponteiro dos minutos (ponteiro maior) deu uma volta completa. 

 

Uma hora corresponde a quantos minutos?   
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2- Observe a posição dos ponteiros de um relógio entre 5h e 5h01min. 

 

Fonte: Freepik.com 

 

Nesse período o ponteiro dos segundos (ponteiro mais fino) deu uma volta completa. 

Um minuto corresponde a quantos segundos?   

 

Lembre-se: O dia tem 24 horas, o que significa duas voltas completas no relógio analógico. 

 

 

3- A professora Sueli estava trabalhando horas com seus alunos e pediu que eles completassem 

as lacunas abaixo de acordo com a indicação das horas nos relógios.  

Vamos ajuda-los? Siga o modelo: 

Após o meio dia 

 

Fonte: Freepik.com 

15 h 31 min 5 s. 

 Antes do meio dia  Após o meio dia  Antes do meio dia  

 

Fonte: Freepik.com 

 

Fonte: Freepik.com 

 

 

Fonte: Freepik.com 

 

 

___h ___min ___s  
___h ___min 

___s 
 ___h ___min ___s 
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Leticia saiu de casa e após cumprir algumas tarefas voltou para sua casa. Ela passou 40 

minutos no supermercado, 10 minutos ao telefone dentro do carro no estacionamento, 40 

minutos na escola de sua irmã e mais 30 minutos nos trajetos. 

 

Fonte: Freepik.com 

 

 

4- Quantos minutos ela gastou ao todo? 

A) 120 min. 

B) 50 min 

C) 70 min. 

D) 61 min. 

 

 

5- Em quantos segundos ela realizou todas essas atividades? 

A) 2 s 

B) 7200 s. 

C) 120 s 

D) 340 s. 

 

 

6- Se esse tempo fosse contado em horas quantas horas ela teria gasto? 

A) 120 horas. 

B) 10 horas. 

C) 2 horas. 

D) 8 horas. 

 


