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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Medidas de comprimento 

1.Observe a reta numérica abaixo e responda às questões: 

 

 

 

a.Quais números estão antes do 6? 

0,1,2,3,4,5 

b.Quais números estão depois do 6? 

7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 

c.Quais números estão entre o 4 e o 10? 

5,6,7,8,9 

d.Qual número vem antes do 15? 

14 

e.Qual número vem imediatamente depois do 11? 

12 

f.Qual número vem antes do 1? 

0 

g.Quais números estão entre o 10 e o 15? 

11,12,13 e 14 

 

2.Observe a reta abaixo: 

 

a.O que é possível observar nessa sequência de números? 

A sequência de números vai de 0 a 50, e os intervalos são subdivididos de 5 em 5. 

b.É possível marcar nessa reta o número 4? Por quê? 

Sim. Basta encontrar uma posição aproximada dele entre os números, que já estão 

marcados na reta. O 4 ficará entre o 0 e 5.          

3.Observe a reta abaixo e responda: 
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a.Número inicial 0 

b.Número final 7 

c.A escala usada na reta é de 1 em1 

 

 

 

a.Número inicial 2,5 

b.Número final 15 

c.A escala usada na reta é de 2,5 em 2,5 

 

Leia o texto: 

Harpia a maior águia do mundo 

A harpia amazônica é a maior águia do mundo. Chega a atingir 

90 cm de altura e 1,05 m de comprimento da ponta da cauda à 

do bico. A envergadura da asa medida de uma extremidade à 

outra é de 1,7 m a 2,1 m. Algumas de suas penas chegam a 

ter mais de 50 cm. 

Disponível em:<www.avesderapinabrasil.com/harpia 

 

4.Responda quais são as medidas que aparecem nas informações sobre a harpia 

amazônica? 

São o centímetro e o metro. 

5.Responda quais medidas da harpia são maiores que 1 m? 

As medidas maiores que 1 m são: o comprimento máximo de 1,05 m e a envergadura 

da asa de 1,7 a 2,1 m. 

6.Responda quais das medidas da harpia são menores que 1 m? 

As medidas menores que 1 m são: a altura máxima de 90 cm e o comprimento de 

algumas de suas penas, 50 cm. 
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