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Você verá 

por aqui...

Objetivo

Em nossa aula, concluiremos o nosso estudo sobre as unidades de medida. Veremos, 
então, as unidades de medida de volume, as unidades de medida de capacidade e as 
unidades de medida de massa, observando a escrita correta de todas elas. 

Você verá também como converter uma medida em outra equivalente, observando a 
relação de multiplicidade entre elas e observando algumas relações de equivalência 
entre essas unidades.

Ao longo de toda a aula, você encontrará diversas atividades para verificar os 
conhecimentos recém adquiridos. Para complementar seu estudo, ao final da aula, 
você encontrará uma lista de exercícios que contém questões envolvendo todo o 
conteúdo estudado nesta aula.

Escrever corretamente uma unidade de medida de volume, 
de capacidade ou de massa.

Executar corretamente uma conversão de medidas.

Resolver situações do cotidiano nas quais seja necessário 
efetuar operações com medidas de volume, capacidade ou 
de massa.
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Para começo de conversa...

A produção diária nacional de gás natural somou 53,3 milhões de metros cúbicos, 
segundo informações disponibilizadas pelo artigo de Cirilo Júnior, em 03 de 
julho de 2008, publicado pelo UOL. Essa informação apresenta uma medida 

53,3 milhões de metros cúbicos, que é uma medida de volume.

“[...] Seu tanque tem capacidade para pouco mais de 26 mil litros de combustível”. 
Essas informações, publicadas no dia 30 de setembro de 2006, referem-se à aeronave 
Boeing, modelo 737-800, também disponibilizadas pelo UOL. 

Encontrar informações com medidas de volume, medidas de capacidade e medidas 
de massa, em várias situações, faz parte do nosso dia-a-dia. É necessário, então, que 
saibamos ler, escrever e efetuar operações de forma correta com essas medidas, para 
que não sejam cometidos equívocos. 

Vamos aos estudos? 



m

m

m
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Conhecendo mais algumas 
unidades de medidas

UNIDADES DE MEDIDAS DE VOLUME 
Para se determinar a medida de um volume é necessário ter em mãos três informações 
sobre o corpo para o qual se quer determinar essa medida. Essas informações são 
as três dimensões – comprimento, largura e altura – do objeto envolvido. Somente 
com essas informações é que podemos calcular medidas de volume.

Metro cúbico - a unidade fundamental de volume

Figura 1 – Cubo de volume igual a 1 m3

O Sistema Internacional de Unidades (SI) estabelece o metro cúbico como a unidade 
fundamental de volume. 

O metro cúbico (m3) corresponde à medida do espaço ocupado por um cubo com 
1 m de aresta.

Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico

Para medir volume de objetos pequenos temos as unidades: decímetro cúbico, 
centímetro cúbico e milímetro cúbico. Essas unidades são os submúltiplos do 
metro cúbico.
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Para medir o volume de objetos grandes, usamos as unidades metros cúbico, decâmetro 
cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Essas três últimas são os múltiplos 
do metro cúbico.

Observe o quadro a seguir: 

Múltiplos
Unidade 

Fundamental
Submúltiplos

quilômetro 
cúbico

hectômetro 
cúbico

decâmetro 
cúbico

metro cúbico
decímetro 

cúbico
centímetro 

cúbico
milímetro 

cúbico

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

109 m3 106 m3 103 m3 1 m3 10 − 3 m3 10 − 6 m3 10 − 9 m3

No quadro anterior, podemos ver que cada uma das unidades de medidas de volume 
é 1 000 vezes maior que a unidade imediatamente à sua direita. Conseqüentemente, 
cada unidade é igual a 0,001 (um milésimo) do valor da unidade imediatamente  
à sua esquerda.

Leitura das 
medidas de volume
Para ler uma medida de volume vamos usar o mesmo método utilizado para a 

leitura de medidas de comprimento e das medidas de superfície, porém com a 
seguinte diferença: para cada unidade do quadro de unidades associamos três 

algarismos do valor numérico da medida.

EXEMPLO 1:

Leia a medida 12,5 cm3.

Para fazer a leitura da medida, temos que (a) construir o quadro de unidades 
e (b) inserir, primeiramente, os três algarismos à esquerda da vírgula na 
unidade de medida indicada acima (ou seja, m3). Nesse caso, vamos 
escrever o 12 (doze) com a vírgula sob a unidade cm3.

Os demais algarismos são escritos “três a três” nas unidades vizinhas. 
Assim, escrevemos o algarismo 5 sob a unidade mm3, completando a casa 
com 00 (dois zeros).
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EXEMPLO 2:

Leia a seguinte medida: 0,425 m3. 

Para fazer a leitura da medida, temos que (a) construir o quadro de unidades 
e (b) inserir primeiramente os três algarismos à esquerda da vírgula na 
unidade de medida indicada acima (ou seja, m3). Nesse caso, vamos 
escrever o 0 (zero) com a vírgula sob a unidade m3.

Os demais algarismos são escritos “três a três” nas unidades vizinhas. 
Assim, escrevemos 425 sob a unidade dm3.

Logo, temos:

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

0, 425

A leitura dessa medida é ‘quatrocentos e vinte e cinco decímetros cúbicos”.

Logo, temos:

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

12, 500

A leitura dessa medida é “doze centímetros cúbicos e quinhentos milímetros 
cúbicos”.

EXEMPLO 3: 

Como pode ser lida a medida 0,183 dam3?

Primeiro, construímos o quadro de unidades e inserimos os algarismos 
três a três, obtendo a seguinte situação:

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

0, 183

A leitura dessa medida é “cento e oitenta e três metros cúbicos”.



km hm dam m dm cm mm

km hm dam m dm cm mm
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EXEMPLO 4:

Transformar 8,425 m3 para dm3. 

Observe o diagrama:

Conversão de medidas de volume
Converter uma medida de volume em outra é realizar a transformação de uma medida 
em outra equivalente. Para isso, devemos lembrar que toda unidade vale 1 000 vezes a 
unidade imediatamente à sua direita. Conseqüentemente, cada unidade é um milésimo 
do valor da unidade imediatamente à sua esquerda.

Que tal vermos outro exemplo?

Veja que para transformar m3 em dm3 (uma posição à direita) devemos 
multiplicar por 1 000 o valor numérico da medida. Assim, temos 8,425. 
1 000 = 8 425. 

A medida 8,425 m3 é igual a 8 425 dm3.

Vamos realizar a transformação pelo mesmo método utilizado na transformação de medidas 
de comprimento e das medidas de superfície, como você verá nos exemplos a seguir.



km hm dam m dm cm mm

km hm dam m dm cm mm
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EXEMPLO 5:

Transformar a medida 5,19 dm3 em mm3.

Observe o diagrama a seguir:

Para transformar uma medida apresentada em dm3 em outra apresentada em 
mm3 (duas unidades à direita) é necessário multiplicar seu valor numérico 
duas vezes consecutivas por 1 000. Assim: 5,19 . 1 000 . 1 000 = 5 190 000. 

Logo: 5,19 dm3 é igual a 5 190 000 mm3.

Os dois exemplos anteriores apresentaram uma transformação de uma medida para 
outra de unidade menor. Agora, que tal vermos uma transformação de uma medida em 
outra de unidade maior? Vejamos mais um exemplo.

EXEMPLO 6:

Converta 15 000 000 m3 em hm3.

Observando o diagrama, podemos perceber que essa transformação pede 
que façamos a divisão do valor numérico por 1 000 duas vezes consecutivas, 
que é o mesmo que dividi-lo por 1 000 . 1 000 (=1 000 000). 

Assim: 15 000 000 ÷ 1 000 000 = 15.

Logo, a medida 15 000 000 m3 é igual a 15 hm3.



Responda aqui

Praticando... 1
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1.   Qual é a leitura da medida 34,52 hm3.

2.   Faça a transformação da medida 41,5 cm3 para mm3.

3.   A medida 0,321 dam3 é o mesmo que

a)   3,21 m3.

b)   32,1 m3.

c)   321 m3.

d)   3210 m3.

4.  Em uma pequena cidade foram construídas 15 cisternas de 18 m3. Com 
esse empreendimento, o volume de águas que pode ser acumulado 
aumentou em quantos metros cúbicos?



Responda aqui
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Unidades de medidas 
de capacidade

Quando nos deparamos nas reportagens, rótulos e panfletos informativos com 
situações como “o tanque de combustível desse carro tem capacidade para 
50 litros de combustível”, “capacidade do vasilhame: 900 ml” ou “caixa d’água 

com capacidade de 2 000 l”, vemos em comum um mesmo tipo de informação: uma 
medida de capacidade.

Determinar a capacidade de um recipiente é saber com qual volume o seu interior pode 
ser preenchido; em outras palavras, é determinar o seu volume interno.

Para determinar a capacidade de um recipiente, podemos preenchê-lo completamente 
com um líquido qualquer e, depois, medir o volume de líquido utilizado para esse 
preenchimento. Independente da forma que escolhermos para determinar a capacidade 
de um corpo, devemos, primeiramente, conhecer um pouco sobre o assunto.

Unidade fundamental de capacidade
A unidade fundamental de medida de capacidade é o litro. Uma caixa cúbica com aresta 
igual a 1 dm (ou 10 cm). Assim, 1l = 1 dm3 = 1 000 cm3.
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Múltiplos e submúltiplos do litro
O quadro a seguir apresenta o litro e seus múltiplos e submúltiplos.

Múltiplos
Unidade 

Fundamental
Submúltiplos

quilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro
kl hl dal l dl cl ml

1000 l 100 l 10 l 1 l 0,1 l 0,01 l 0,001 l

Observe que cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. 
Conseqüentemente, cada unidade é um décimo do valor da unidade imediatamente 
à sua esquerda.

Relação do litro com as unidades  
de medida de volume
Podemos estabelecer relações de equivalência entre algumas unidades de medidas 
de capacidade com algumas unidades de medida de volume.

1 l = 1 dm3

1 ml = 1 cm3

1 kl = 1 m3

Leitura das medidas de capacidade

EXEMPLO 7: 

Leia a seguinte medida: 7,923 dal.

Após construir o quadro de unidades e inserir os algarismos do valor numérico 
da medida “um a um” – começando do primeiro algarismo à esquerda da 
vírgula e a própria vírgula – sob a unidade indicada na medida, temos:

kl hl dal l dl cl ml
7, 9 2 3

Uma das leituras dessa medida é “sete decalitros e novecentos e vinte 
e três centilitros”. Outra leitura seria “setenta e nove litros e vinte  
e três centilitros”.



kl hl dal l dl cl ml

kl hl dal l dl cl ml
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EXEMPLO 8:

Leia a medida 0,056 kl.

Após construir o quadro de unidades, devemos inserir os algarismos “um 
a um”, a partir do algarismo imediatamente à esquerda da vírgula. Esse 
algarismo e a vírgula são inseridos sob a unidade indicada na medida (nesse 
caso, sob a unidade kl). 

kl hl dal l dl cl ml
0, 0 5 6

Uma das leituras que podemos fazer dessa medida é “cinqüenta e seis litros”.

Conversão de medidas de capacidade
Conversão de medidas é a transformação de medidas em outras de unidades diferentes. 
Para converter medidas de capacidade, no sistema métrico decimal, observe que cada 
unidade de capacidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente à sua direita, ou, 
ainda, que cada unidade de capacidade é 0,1 (um décimo) da medida imediatamente 
a sua esquerda, como você pode observar no diagrama a seguir:

Vejamos alguns exemplos de transformação de medidas de capacidade:

EXEMPLO 9:

Transformar 8,53 dl para ml. 

Em primeiro lugar, observe o diagrama:

Para transformar dl para ml (duas unidades à direita) devemos multiplicar 
o valor numérico da medida por 10, duas vezes consecutivas, ou seja, 
devemos multiplicá-lo por 10 . 10 = 100. Ou seja: 8,53 . 100 = 853. 

Assim: 8,53 dl = 853 ml.
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Operações com medidas de capacidade
Podemos efetuar algumas operações com as medidas de capacidade. Veja os 
exemplos a seguir:

EXEMPLO 10: 

Em uma festa, o consumo total de refrigerante foi o seguinte: 10 unidades 
de 2 l, 8 unidades de 1,5 l, 6 unidades de 600 ml e 24 unidades de 350 ml. 
Qual a quantidade total de refrigerante consumido nessa festa?

Para responder a essa pergunta, teremos que efetuar multiplicações e 
adições. Vejamos a quantidade de refrigerante por tipo de vasilhame:

10 ⋅ 2 l = 20 l

08 ⋅ 1,5 l = 12 l

6 ⋅ 600 ml = 3 600 ml = 3,6 l

24 ⋅ 350 ml = 8 400 ml = 8,4 l

Agora, podemos calcular a quantidade total de refrigerante consumido no 
evento: 20 l + 12 l + 3,6 l + 8,4 l = 44 l.

Na festa, foram consumidos 44 litros de refrigerante.

EXEMPLO 11:

Um reservatório com capacidade de 100 000 l, quando completamente 
cheio, pode acumular um volume correspondente a quantas caixas d’água 
de 1 250l?

Para resolver essa questão, basta efetuarmos a divisão: 100 000l ÷ 1 250 l. 
Assim, teremos: 10 000 l ÷ 1 250 l = 80.

O reservatório com capacidade de 100 000l é capaz de acumular um volume 
d’água suficiente para abastecer 80 caixas d’água de 1 250 l.



Praticando... 2

��
Matemática A04

1.   A capacidade de um tanque de água é de 10 000 litros. Sabendo-se que 
esse reservatório está apenas com 80% de sua capacidade ocupada, 
falta completá-lo com quantos litros d’água?

2.   Duas caixas de suco de 900 ml de capacidade é capaz de abastecer 
inteiramente quantos copos de 150 ml?

3.   Em um vasilhame foram adicionadas 3 colheres de sopa de água 
sanitária a 3 litros de água. Considerando que cada colher de sopa de 
água sanitária contenha 15 ml do produto, qual é a quantidade final de 
líquido nessa mistura?

EXEMPLO 12:

Em um balde graduado, há 2,99 l de água e acrescentamos a esse líquido 
já existente 10 ml de desinfetante. Considere que a capacidade desse 
vasilhame é de 12 litros e responda: (a) Qual é a quantidade total de líquido 
existente no balde? (b) Qual é a razão entre o volume ocupado pelo líquido 
existente no balde e a capacidade total desse vasilhame?

Para responder a essas questões, devemos somar as duas medidas 
citadas; para isso, precisamos converter todas as medidas para uma 
mesma unidade. Vamos converter todas as medidas para ml.

Para transformar a medida 2,99 l para ml, devemos multiplicar seu valor 
numérico por 1 000. Assim: 2,99 ⋅ 1 000 = 2 990. Logo 2,99 l = 2 990 ml.

O volume total de líquido no balde é 2 990 ml + 10 ml = 3 000 ml.

A capacidade do balde é 12 l = 12 . 1 000 ml = 12 000 ml, e a razão 
entre o volume ocupado pelo líquido e a capacidade do vasilhame é: 

3 000 ml

12 000 ml
=

3
12

=
1
4

.



Responda aqui
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Peso bruto  
e Peso líquido

Peso bruto: é o nome 

comum dado à soma 

da massa total do 

produto, ou seja, 

massa do conteúdo 

mais a massa da 

embalagem.

Peso líquido: massa 

apenas do conteúdo 

de um produto, sem 

contar com a da 

embalagem.
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Unidades de medida 
de massa
Existe muita confusão entre os conceitos de peso e massa, inclusive nas embalagens 
de produtos industrializados é comum vermos os termos peso bruto e peso líquido. 
É um equívoco comum.

Massa é o nome que damos à quantidade de matéria que um corpo possui e peso é 
o nome que damos à força com que esse corpo é atraído ao centro da terra.

A massa é constante, independente do local onde o corpo se encontre. O peso varia 
de acordo com o local onde o corpo se localiza.

Unidade fundamental de massa
O quilograma é a unidade fundamental de massa, porém o grama é citado como a 
unidade principal desse tipo de unidade.

Observe que a palavra grama (unidade de medida de massa de um corpo) é um substantivo 
masculino, portanto a medida 500 g é lida como: “quinhentos gramas”.

Como padrão, o quilograma (kg) é igual à massa de 1 dm3 de água destilada à 
temperatura de 4ºC.

Múltiplos e submúltiplos do grama
O quadro a seguir apresenta os múltiplos e submúltiplos do grama.

Múltiplos
Unidade 
principal

Submúltiplos

quilograma hectograma decagrama grama decigrama centigrama miligrama

kg hg dag g dg cg mg

1 000 g 100 g 10 g 1 g 0,1 g 0,01 g 0,001 g

Nas unidades de medida de massa, cada unidade de volume é 10 vezes maior 
que a unidade imediatamente à direita. Por isso, cada unidade é 0,1 da unidade 
imediatamente à esquerda.



kg hg dag g dg cg mg
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Assim, temos:

Observe no diagrama que 1 g = 10 dg ou que 1 kg = 10 hg.

Relações Importantes das medidas de massa 
com as medidas de volume e de capacidade
Existem algumas relações entre as medidas de massa com as medidas de volume 
e de capacidade.

Assim, para a água pura (destilada) a uma temperatura de 4ºC, são válidas as 
seguintes equivalências:

1 kg ⇔ 1 dm3 ⇔ 1 l

1 m3 ⇔ 1 kl ⇔ 1 t

1 cm3 ⇔ 1 ml ⇔ 1 g

Observe que, quando medimos grandes massas, as seguintes unidades especiais 
podem ser utilizadas: 

1 arroba = 15 kg

1 tonelada (t) = 1.000 kg

1 megaton = 1.000 t ou 1.000.000 kg

Leitura das medidas de massa
Para realizar a leitura das medidas de massa, vamos seguir o mesmo procedimento aplica-
do às medidas estudadas anteriormente. Primeiro passo: construir o quadro de unidades. 
Segundo passo: inserir os algarismos do valor numérico no quadro de unidades.

Nesse caso, vamos inserir os algarismos um a um, começando do que está imediatamente 
à esquerda da vírgula, que será inserido juntamente com a vírgula sob a unidade que 
está indicada na medida. 



kg hg dag g dg cg mg
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EXEMPLO 13:

Leia a seguinte medida: 53,412 hg.

Devemos inserir o algarismo 3 e a vírgula sob a unidade hectograma (hg) e 
os demais nas casas vizinhas, de acordo com a posição que se encontram 
no valor numérico.

kg hg dag g dg cg mg
5 3, 4 1 2

A medida é lida como “cinqüenta e três hectogramas e quatrocentos e doze 
decigramas”.

EXEMPLO 14:

Leia a medida: 0,015 g.

Construindo o quadro de unidades e inserindo os algarismos “um a um”, 
temos:

kg hg dag g dg cg mg
0, 0 1 5

A medida é lida como “quinze miligramas”.

Conversão de medidas de massa
Observe o diagrama a seguir:

Cada unidade de massa é 10 vezes maior que a unidade imediatamente à sua 
direita e cada unidade de massa é 0,1 (um décimo) da unidade imediatamente  
à sua esquerda.



kg hg dag g dg cg mg

kg hg dag g dg cg mg
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Para realizar a conversão de medidas de massa, temos que observar essa relação de 
multiplicidade entre as unidades de medidas.

Observe como são realizadas essas transformações, nos exemplos a seguir:

EXEMPLO 15:

Converta 1,325 kg em dag. 

Veja o diagrama:

Para transformar kg em dag (duas unidades à direita) devemos multiplicar 
por 10 duas vezes consecutivas.

Assim, temos: 1,325 ⋅ 10 ⋅ 10 = 1,325 ⋅ 100 =132,5
Ou seja: 1,325 kg = 132,5 dag 

EXEMPLO 16:

Converta 82,5 hg em kg.

Para realizar essa transformação, devemos dividir 82,5 por 10.

Assim: 82,5 ÷10 = 8,25. 

A medida 82,5 hg é igual a 8,25 kg. 



kg hg dag g dg cg mg

kg hg dag g dg cg mg
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EXEMPLO 17:

Converta a medida 0,05 dag em dg.

Para realizar essa conversão, temos que efetuar a seguinte multiplicação: 
0,05 ⋅ 10 ⋅ 10 = 0,05 ⋅ 100 = 5

A medida 0,05 dag é igual a 5 dg.

EXEMPLO 18:

Converta a medida 12 300 cg em hg.

Para realizar essa conversão de medidas, devemos efetuar a seguinte 
divisão: 12 300 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 = 12 300 ÷ 10 000 = 1,23.

A medida 12 300 cg é igual a 1,23 hg.



Responda aqui

Praticando... 3
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1.  A embalagem de um produto apresenta as seguintes informações: peso 
bruto 5,35 hg, peso líquido 52,86 dag. Quanto pesa a embalagem de uma 
unidade desse produto?

2.  Considere o produto descrito na questão anterior. Qual é a massa total 
de 10 unidades desse produto acondicionadas em uma caixa de papelão 
que pesa 98 g?
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Se você já resolveu todas as atividades encontradas ao longo da 

aula e não resta nenhuma dúvida, aproveite para ampliar seus 

conhecimentos resolvendo a lista de exercícios a seguir que con-

templa todos os assuntos vistos nesta aula.

1. Converta 

a. 7,135 km3 em hm3. b. 328 cm3 em dm3.

c. 185 hm3 em dam3. d. 8,35 kl em dl.

e. 7,15 dal em hl. f. 99,9 ml em cl.

g. 90,36 cl em dl. h. 88 kl em dl. 

i. 502 ml em l. j. 595 cl em dal.

2.  A expressão 3 540 dm3 + 5 000 000 mm3 é igual a

a. 3 545 m3. b. 3,545 m3.

c. 35,45 m3. d. 354,5 m3.

3. A soma 0,802 m3 + 10 dal + 1 hl, é igual a 

a. 1 002 l. b. 100,2 l.

c. 10,02 l. d. 1,002 l.

4.  A expressão 37 l + 33 750 l − 14.185 l é igual a 

a. 19 602 kl. b. 1 960,2 kl.

c. 196,02 kl. d. 19,602 kl. 



Auto-avaliação
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Em nossa aula, vimos um breve estudo sobre as unidades de medidas de 
volume, as unidades de medidas de capacidade e as unidades de medida 
de massa. Vimos, também, como efetuar operações com essas medidas, 
inclusive o que fazer para converter medidas.

1. A medida 1,752 hm3 pode ser lida como sendo

 dezessete hectômetros cúbicos e quinhentos e vinte decâmetros cúbicos.

 cento e setenta e cinco quilômetros cúbicos e dois hectômetros cúbicos.

 um hectômetro cúbico e setecentos e cinqüenta e dois milímetros cúbicos.

 mil setecentos e cinqüenta e dois decâmetros cúbicos.

a)

b)

c)

d)

2.  Convertendo a medida 1,85 cm3 para 
mm3, temos:

 1,85 mm3.

 18,5 mm3.

 185,0 mm3.

 1 850 mm3.

a)

b)

c)

d)

3. A medida 0,874 dam3 é o mesmo que

 8,74 m3.

 87,4 m3.

 874 m3.

 8 740 m3.

a)

b)

c)

d)

4.  O volume de água que pode ser 
acumulado em 25 reservatórios 
idênticos de 36 m3 é

 900 000 dm3.

 90 000 m3.

 9 000 dm3.

 900 m3.

a)

b)

c)

d)

5.  Cada unidade de certo produto tem 
as seguintes características: conteúdo 
pesando 238 g; embalagem de metal 
pesando 1,2 dag. Dez unidades desse 
produto juntas pesam

 25 kg.

 2,5 kg.

 0,25 kg.

 0,025 kg.

a)

b)

c)

d)
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Unidades de Medidas de Volume

Múltiplos
Unidade 

Fundamental
Submúltiplos

quilômetro 
cúbico

hectômetro 
cúbico

decâmetro 
cúbico

metro cúbico
decímetro 

cúbico
centímetro 

cúbico
milímetro 

cúbico
km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

109 m3 106 m3 103 m3 1 m3 10−3 m3 10−6 m3 10−9 m3

Conversão de medidas de volume

Cada uma das unidades de medidas de volume é 1 000 vezes maior que a unidade 
imediatamente à sua direita. Conseqüentemente, cada unidade é igual a 0,001 (um 
milésimo) do valor da unidade imediatamente à sua esquerda.

Leitura de medidas de volume

Para fazer a leitura da medida, temos que (a) construir o quadro de unidades e 
(b) inserir primeiramente os três algarismos à esquerda da vírgula na unidade de 
medida indicada. Os demais algarismos serão inseridos “três a três” no quadro de 
unidades de acordo com a posição no valor numérico da medida.

Leia a parte inteira da medida de volume, seguida da unidade onde se localiza a 
vírgula e, logo depois, a parte decimal, seguida da unidade onde se localiza seu 
último algarismo  no quadro de unidades.

Quadro de unidades de medidas de volume:

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3
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Unidades de medidas de capacidade

Múltiplos
Unidade 

Fundamental
Submúltiplos

quilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro
kl hl dal l dl cl ml

1.000 l 100 l 10 l 1 l 0,1 l 0,01 l 0,001 l

Conversão de medidas de volume

Observe que cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. 
Conseqüentemente, cada unidade é um décimo do valor da unidade imediatamente 
à sua esquerda.

Relação do litro com as unidades de medidas de volume

1 l = 1 dm3

1 ml = 1 cm3

1 kl = 1 m3

Leitura das medidas de capacidade

Após construir o quadro de unidades e inserir os algarismos do valor numérico da 
medida “um a um” – começando do primeiro algarismo à esquerda da vírgula e a 
própria vírgula, inseridos sob a unidade indicada na medida, leia a parte inteira da 
medida, seguida da unidade onde se localiza a vírgula e, logo depois, leia a parte 
decimal seguida da unidade onde se localiza seu último algarismo.

Quadro de unidades de medidas de capacidade:

kl hl dal l dl cl ml
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Unidades de medida de massa

Múltiplos
Unidade 
principal

Submúltiplos

quilograma hectograma decagrama grama decigrama centigrama miligrama
kg hg dag g dg cg mg

1.000 g 100 g 10 g 1 g 0,1 g 0,01 g 0,001 g

Conversão de medidas de massa:

Nas unidades de medida de massa, cada unidade de volume é 10 vezes maior 
que a unidade imediatamente à direita. Por isso, cada unidade é 0,1 da unidade 
imediatamente à esquerda.

Relações Importantes das medidas de massa com as medidas de volume e de 
capacidade

1 kg ⇔ 1dm3 ⇔ 1 l
1 m3 ⇔ 1 kl ⇔ 1 t

1 cm3 ⇔ 1 ml ⇔ 1 g

Outras unidades de medidas de massa: 

1 arroba = 15 kg
1 tonelada (t) = 1 000 kg

1 megaton = 1 000 t ou 1.000.000 kg

Leitura das medidas de massa

Para realizar a leitura das medidas de massa, construa o quadro de unidades. 
Segundo passo: insira os algarismos do valor numérico no quadro de unidades 
“um a um”, começando do que está imediatamente à esquerda da vírgula, que será 
inserido juntamente com a vírgula sob a unidade que está indicada na medida.

Quadro de unidades de medidas de massa:

kg hg dag g dg cg mg
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