
 

 

Resolução - Tarefa 18 – Frente F – Professor Rogério 
Assunto: Medidas de massa   

1) Se 1 cm³ de gesso tem 1,4 g de massa, então qual é a massa de 1 m³ de 

gesso? 

 
2) Se uma solução contém 2 mg/ml de uma substância dissolvida, quanto da 

substância existe em um litro da solução? 

 

3) (ENEM). A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, 
recomenda que sejam ministrados, diariamente, no máximo 500 mg desse 

medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra 

prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente 

a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser 

comprado em frascos de 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL e 500 mL. Os pais 
dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que 

precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. 

Considere que 1 g desse medicamento ocupe um volume de 1 cm³. 

Sendo assim, qual é a capacidade do frasco, em mililitro, que esses pais deverão 
comprar ? 

 

4) Se uma solução contém 2 mg/ml de uma substância dissolvida, quanto da 

substância existe em um litro da solução? 
 

5) O quilate é uma unidade de medida de massa usada para pedras preciosas, 

em que 1 quilate equivale a aproximadamente 0,20 g. Quantos gramas tem, 

aproximadamente, um diamante de 20 quilates? 

 
6) José comprou 18 arrobas de soja para o armazém dele e pagou R$ 43,28 por 

arroba. Depois ele vendeu toda a soja por R$ 6,00 o quilograma. Qual foi o lucro 

de José nessa venda? 

 
7) Uma das medidas agrárias mais comum é a arroba, denotada por @. Dessa 

forma, um gado tem o peso de 475 kg, sabendo-se que uma arroba corresponde 

a 15 kg, qual é, aproximadamente, o peso desse gado em arroba? 

 
8) Um anel de metal foi confeccionado com um diamante com 26 quilates, além 

do metal, que possui 5,8 miligramas. Sabendo que 0,2 g corresponde a 1 quilate, 

qual será o peso do anel todo? 


