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SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 
 
 
UNIDADES DE COMPRIMENTO 
 
A unidade fundamental chama-se metro (m).  
Múltiplos : quilômetro (km), hectômetro (hm) e decâmetro (dam) 
Submúltiplos: decímetro (dm), centímetro (cm) e milímetro (mm) 
 
 

km hm dam m dm cm mm 
 
 
Cada unidade vale 10 vezes a seguinte, significa que devemos multiplicar o valor dado 
por n10 , onde n indica o número de casas deslocadas para a direita, ou para a esquerda; 
se for para a direita ( ...,3,2,1=n ), se for para a esquerda ( ...,3,2,1 −−−=n ) ou ain-
da, que a vírgula deverá se deslocar de uma em uma casa. 
 
 
Exemplos: 
1. Efetue mmcmmkm 900325485,22,0 ++⋅−  

Resolução 
Devemos passar todas as unidades para uma mesma unidade. Para a resolução 
dessa questão, vamos passar todas para metro (m), mas poderíamos passar para 
qualquer outra unidade. 

mkm 200000.12,0102,02,0 3 =×=×=  
mm 120485,2 =⋅  

mcm 25,301,032510325325 2 =×=×= −  

mmm 9,0001,090010900900 3 =×=×= −  
Agora sim, temos todos os elementos numa mesma unidade, então é só efetuar: 

mmmmmmcmmkm 9,025,3120200900325485,22,0 ++−=++⋅−  
mmmcmmkm 15,84900325485,22,0 =++⋅−  

 
2. Uma pessoa andou hm05,6  em uma determinada hora, depois mais km72,0  e fi-

nalmente mais cm500.12 . Qual foi o percurso total feito por essa pessoa? 
Resolução 
Vamos colocar todas as unidades em metro (m) 

mhm 60510005,61005,605,6 2 =×=×=  

mkm 720000.172,01072,072,0 3 =×=×=  

mcm 12501,0500.1210500.12500.12 2 =×=×= −  
Todos na mesma unidade, agora é só efetuar os cálculos 

mmmmcmkmhm 450.1125720605500.1272,005,6 =++=++  
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UNIDADES DE ÁREA 
 
A unidade fundamental é o metro quadrado (2m ). 
Múltiplos :  
quilômetro quadrado ( 2km ), hectômetro quadrado ( 2hm ) e decâmetro quadrado ( 2dam ) 
Submúltiplos:  
decímetro quadrado ( 2dm ), centímetro quadrado ( 2cm ) e milímetro quadrado ( 2mm ) 
 
 

2km  2hm  2dam  2m  2dm  2cm  2mm  
 
 
Cada unidade vale 100 (210 ) vezes a seguinte, significa que devemos multiplicar o va-
lor dado por n10 , onde n indica o número de casas deslocadas para a direita, ou para a 
esquerda;  
se for para a direita ( ...,6,4,2=n ), se for para a esquerda ( ...,6,4,2 −−−=n ) ou 
ainda, que a vírgula deverá se deslocar de duas em duas casas. 
 
Exemplos: 
1. Efetue 2222 700.201351.40181,035,42 cmmkmdam +++  

Resolução 
Vamos passar para 2m  

222 235.410035,421035,4235,42 mdam =×=×=  
262 100.18000.000.10181,0100181,00181,0 mkm =×=×=  

22 351.4351.4 mm =  
242 17,200001,0700.20110700.201700.201 mcm =×=×= −  

Pronto! Já temos todas as unidades iguais 
=+++ 2222 700.201351.40181,035,42 cmmkmdam  

22222 17,706.2617,20351.4100.18235.4 mmmmm =+++=  
 

2. Calcule quantos ladrilhos de 236,0 dm  serão necessários para ladrilhar uma sala re-
tangular de hm24,0  por mm000.6 . 
Resolução 
Podemos passar todas as unidades para dm (veja que estamos inicialmente traba-
lhando com medida linear) 

dmhm 240000.124,01024,024,0 3 =×=×=  

dmmm 6001,0000.610000.6000.6 2 =×=×= −  
Para calcular a área de uma sala retangular, basta multiplicar o comprimento pela 
largura, assim:  

2400.1460240 dmdmdmASALA =×=  (Essa é a área da sala) 

Como, cada ladrilho tem 236,0 dm , basta dividir a área da sala pela área do ladri-
lho, daí, temos:  

000.40
36,0

400.14 ==ladrilhosdeNúmero  (portanto, 40.000 ladrilhos deverão ser 

usados no serviço) 
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UNIDADES AGRÁRIAS 
Aqui, usaremos algumas medidas que facilitam os nossos cálculos que são: 
 
 

2000.10)( mhahectare = , 2100)( maare =  e 21)( mcacentiare =  
 
 
Essas medidas são muito utilizadas no cálculo de grandes propriedades (fazendas, sítios, 
chácaras, etc) 
 
Exemplos: 
1. Um terreno de ha480  e a25  foi vendido por R$ 500, 00 o hectare. Qual foi o valor 

da venda? 
Resolução 
Devemos transformar todas as unidades para 2m  

2000.800.4000.10480480 mha =×=  
2500.21002525 −=×= ma  

Somando, temos:  
222 500.802.4500.2000.800.4 mmm =+  

Agora, voltamos para hectare e para isso, é só dividir por 10.000 2m  

haATERRENO 25,480
000.10

500.802.4 ==  

Se o preço de 1 ha é R$ 500, 00, então é só multiplicar a área do terreno por esse 
valor, assim 

125.24050025,480 =×    
Isto é, a área total do terreno será de R$ 240.125, 00 
 

2. Uma pessoa comprou um terreno de 1.400 m de comprimento por 1.100 m de largu-
ra. Ele pretende usar 100 ha e o resto será dividido em 180 lotes iguais. Calcule a 
medida da área de cada lote, em 2m . 
Resolução 
Cálculo da área do terreno: 2000.540.1100.1400.1 m=×  

Área do terreno (em ha): ha154
000.10

000.540.1 =  

Área ocupada pelo proprietário: 100 há 
Área livre: hahaha 54100154 =−  
Agora, devemos dividir a área livre ( ha54 ) pelo número de lotes (180): 

ha3,0
180

54 =  

Assim, cada lote deverá ter: 2000.3000.103,0 m=×  
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UNIDADE DE VOLUME 
 

A unidade fundamental é o metro cúbico (3m ). 
Múltiplos : 
quilômetro cúbico ( 3km ), hectômetro cúbico ( 3hm ) e decâmetro cúbico ( 3dam ) 
Submúltiplos:  
decímetro cúbico ( 3dm ), centímetro cúbico ( 3cm ) e milímetro cúbico ( 3mm ) 
 
 

3km  3hm  3dam  3m  3dm  3cm  3mm  
 
 
Cada unidade vale 1000 (310 ) vezes a seguinte, significa que devemos multiplicar o va-
lor dado por n10 , onde n indica o número de casas deslocadas para a direita, ou para a 
esquerda;  
se for para a direita ( ...,9,6,3=n ), se for para a esquerda  ( ...,9,6,3 −−−=n ) ou 
ainda, que a vírgula deverá se deslocar de duas em duas casas. 
 
Exemplos: 
1. Efetue 333 1200008,0512,31 mhmdam ++  

Resolução 
Passando para 3m , temos 

333 512.31000.1512,3110512,31512,31 mdam =×=×=  
363 800000.000.10008,0100008,00008,0 mhm =×=×=  

33 120120 mm =  
333333 120800512.311200008,0512,31 mmmmhmdam ++=++  

3333 432.321200008,0512,31 mmhmdam =++  
 
2. Se 31dm  de uma substância custa R$ 0, 35, qual o preço de 35,1 m ? 

Resolução 
333 500.1000.15,1105,15,1 dmm =×=×=  

52535,0500.1 =× , ou seja, o preço de 35,1 m  será de R$ 525, 00 
 

3. Uma caixa de um determinado remédio, contém 4 ampolas de 35,1 cm . Um labora-

tório dispõe de 36 dm  desse medicamento. Quantas caixas poderão ser produzidas? 
Resolução 

333 000.6000.161066 cmdm =×=×=  

1 caixa possui 33 65,14 cmcm =×  
Agora é só dividir o total disponível no laboratório, pela quantidade de cada caixa 

000.1
6

000.6 = , portanto 1.000 caixas poderão ser produzidas. 
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UNIDADES DE CAPACIDADE 
 
A unidade fundamental chama-se litro (L).  
Múltiplos : quilolitro (kL), hectolitro (hL) e decalitro (daL) 
Submúltiplos: decilitro (dL), centilitro (cL) e mililitro (mL) 
 
 

kL hL daL L dL cL mL 
 
 
Cada unidade vale 10 vezes a seguinte, significa que devemos multiplicar o valor dado 
por n10 , onde n indica o número de casas deslocadas para a direita, ou para a esquerda; 
se for para a direita ( ...,3,2,1=n ), se for para a esquerda ( ...,3,2,1 −−−=n ) ou ain-
da, que a vírgula deverá se deslocar de uma em uma casa. 
 
Exemplos: 
1. Efetue daLkLdLL 6131,025,2123,42 +−+  

Resolução 
Passando para L, temos 

LL 3,423,42 =  

LdL 225,211,025,2121025,21225,212 1 =×=×= −  

LkL 310000.131,01031,031,0 3 =×=×=  

LdaL 6101061106161 1 =×=×=  
LLLLdaLkLdLL 610310225,213,426131,025,2123,42 +−+=+−+  

LdaLkLdLL 525,3636131,025,2123,42 =+−+  
 

2. Um reservatório tem 33 m  de volume. Qual é a sua capacidade, em litros? 
Resolução 

31m  corresponde a 1.000 litros, logo LLm 000.3000.133 3 =×=  
 

3. Uma caixa tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 3 m de comprimento, por 
200 cm de largura, por 15 dm de altura. Qual é a capacidade dessa caixa, em litros? 
Resolução 
 31dm  corresponde a 1 L, então vamos passar tudo para dm 

dmm 301031033 1 =×=×=  

dmcm 201,020010200200 1 =×=×= −  
dmdm 1515 =  

Para calcular o volume de uma caixa em forma de paralelepípedo, basta multiplicar 
o comprimento, pela largura, pela altura assim: 

3000.9152030 dmV =××=  

e como 31dm  corresponde a 1 L, então temos L000.9  
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UNIDADES DE MASSA 
 
A unidade fundamental chama-se grama (g).  
Múltiplos : quilograma (kg), hectograma (hg) e decagrama (dag) 
Submúltiplos: decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama (mg) 
 
 

kg hg dag g dg cg mg 
 
 
Cada unidade vale 10 vezes a seguinte, significa que devemos multiplicar o valor dado 
por n10 , onde n indica o número de casas deslocadas para a direita, ou para a esquerda; 
se for para a direita ( ...,3,2,1=n ), se for para a esquerda ( ...,3,2,1 −−−=n ) ou ain-
da, que a vírgula deverá se deslocar de uma em uma casa. 
 
Exemplos: 
1. Efetue daggkg 1,94095,1 −−  

Resolução 
passando tudo para g, temos 

gkg 500.1000.15,1105,15,1 3 =×=×=  
gg 409409 =  

gdag 91101,9101,91,9 1 =×=×=  
kgggggdaggkg 1000.191409500.11,94095,1 ==−−=−−  

 
 
2. Se 4 kg de carne custam R$ 48, 00, qual o preço de 600 g da mesma carne? 

Resolução 
gkg 000.4000.141044 3 =×=×=  

Agora é só  dividir o preço (R$ 48, 00) pela quantidade (4.000 g) e teremos o preço 
de cada 1 g de carne. Daí é só multiplicar o resultado obtido pela quantidade dese-
jada (600 g) 

2,7600
4000

48 =⋅  

logo, o preço de 600 g de carne será R$ 7, 20 
 
 
3. Uma lata vazia pesa 1, 40 kg e cheia de água pura pesa 11, 40 kg. Qual é a capacida-

de dessa lata, em litros? 
Resolução 

kgkgkg 1040,140,11 =−  
Para a água pura, temos que kg1  corresponde a L1  
logo, kg10  correspondem a L10  
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4. Calcule o peso, em kg, da água contida num reservatório de 0, 03 dam de compri-
mento, por 0, 5 m de largura, por 0,4 dam de altura. 
Resolução 

31dm  corresponde a L1 , então vamos passar todas as medidas para dm 

dmdam 310003,01003,003,0 2 =×=×=  

dmdm 5105,0105,05,0 1 =×=×=  

dmdam 401004,0104,04,0 2 =×=×=  

LVdmV caixacaixa 6006004053 3 =⇒=××=  

como já sabemos que kg1  corresponde a L1 , então kgPeso 600=  
 

5. Um litro de óleo pesa 0, 95 kg. calcule a massa de óleo, contida em 
5

2
 de um reser-

vatório retangular que mede 45 dm por 3 m por 0,4 dam. 
Resolução 
primeiro vamos passar todas as medidas para dm 

dmdm 4545 =  

dmm 301031033 1 =×=×=  

dmdam 401004,0104,04,0 2 =×=×=  
Calculando o volume do reservatório:  

3000.54403045 dmVV =⇒××=   ou   LV 000.54=  

como está sendo usado 
5

2
 da capacidade do reservatório, então: 

LVocupado 600.21000.54
5

2 =⋅=  

Nesse caso, o litro de óleo pesa 0, 95 kg, então kg520.2095,0600.21 =×  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


