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• O que são unidades de medidas de capacidade? 

• E para que servem?

• Unidades de medidas de capacidade nada mais são do que a grandeza
da capacidade de um determinado reservatório – objeto – ou seja,
a quantidade existente dentro daquele reservatório em questão.



EXEMPLOS DE 

PRODUTOS: 



O litro 

• A unidade fundamental da capacidade chama-se litro.
O litro é uma das unidades de medida usada para medir os líquidos.
Exemplo: Gasolina, leite, óleo, água.

• O Símbolo do litro é: L

• Além do litro, a medida de capacidade mais usada é o mililitro, que é
apresentado pelo símbolo mL, com ele podemos medir a quantidade
de remédio que tomamos por exemplo.



Importante!

1 L = 1 000mL

Meio litro = 500mLTransformação de unidades:

• 2 litros para militros
2 x 1000= 2 000 mL

• 3  litros para militros
3 x 1000= 3 000 mL

• 15  litros para militros
15 x 1000= 15 000 mL



1 L  ou   1 000 mL









TAREFA DE 

CLASSE: 

CADERNO



Caderno de matemática (Classe)

1) Transforme litro em mililitro.

a) 4L = _______________                                  c) 2L = _______________

b) 17L = ______________                                 d) 24L =_______________

2) Leandro levou 2 litros de suco para o lanche coletivo dos alunos na hora do recreio. 

Quantos copos de 200mL ele conseguirá encher, sem derramar,  com a quantidade total de suco 

que levou?

3) Débora vai preparar gelatina para a sobremesa. Para cada pacote de gelatina serão necessários 

250mL de água fria e 250mL de água quente. Qual é a quantidade de água necessária para 

preparar 4 pacotes de gelatina?

4) Responda.

a) Quantos mililitros tem em 1 litro e meio de água?

b) Quantos mililitros tem em 2 litros e maio de água?



CORREÇÃO- Caderno de matemática (Classe)

1) Transforme litro em mililitro.

a) 4L = _______________                                  c) 2L = _______________

b) 17L = ______________                                 d) 24L =_______________

2) Leandro levou 2 litros de suco para o lanche coletivo dos alunos na hora do recreio. Quantos copos 

de 200mL ele conseguirá encher, sem derramar,  com a quantidade total de suco que levou?

4 000 mL

17 000 mL

2 000 mL

24 000 mL

2 L   ou

2 000 mL
200mL 200mL 200mL 200mL 200mL

200mL 200mL 200mL 200mL 200mL

1 000 mL

1 000 mL

2000 mL

200 x 10= 2 000

Resposta: 10copos

Cálculo:



3) Débora vai preparar gelatina para a sobremesa. Para cada pacote de gelatina serão necessários 

250mL de água fria e 250mL de água quente. Qual é a quantidade de água necessária para preparar 

4 pacotes de gelatina?

250mL

250mL

500 mL

Cálculos: 

8(copos) x 250mL: 250
x  8 

00

4

20

500
x  4 

2000

Resposta: 2 000mL ou 2 L.



4) Responda.

a) Quantos mililitros tem em 1 litro e meio de água?

b) Quantos mililitros tem em 2 litros e maio de água?

Resposta: 1 000mL + 500mL=  1 500mL

Resposta: 2 000mL + 500mL=  2 500mL


