
9º ano 

06/04 : segunda -feira 

Notação Científica 

A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 
10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos 
algarismos. 

Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados 
nas ciências em geral e escrever em notação científica facilita fazer comparações e 
cálculos. 

Um número em notação científica apresenta o seguinte formato:A . 10b 

Sendo: 

A um número real igual ou maior que 1 e menor que 10; 
b um número inteiro. 
 

Transformar um número em notação científica 
 

Veja abaixo como transformar os números em notação científica de forma prática: 

1º Passo: Escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo 
diferente de 0 na frente da vírgula. 
2º Passo: Colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que 
tivemos que "andar" com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número 
diminuiu, o expoente ficará positivo, se aumentou o expoente ficará negativo. 
3º Passo: Escrever o produto do número pela potência de 10. 
 
Exemplos 
a)6 590 000 000 000 000 = 6,59 . 10 15 

 
b) 0, 000000000016 = 1,6 . 10 - 11 
 
 

1) Transformar o número 32 000 em notação científica. 

• Primeiro "andar" com a vírgula, colocando-a entre o 3 e o 2, pois desta forma 
ficaremos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula; 
 

• Para colocar a vírgula nesta posição verificamos que tivemos que "andar" 4 casas 
decimais, visto que nos números inteiros a vírgula se encontra no final do número. 
 Neste caso o 4 será o expoente da potência de 10. 
 

• Escrevendo em notação científica: 3,2 . 104 
•  



2)Transformar o número 0,0074 em notação científica. 

• Primeiro "andar" com a vírgula, colocando-a entre o 7 e o 4, pois desta forma 
ficaremos apenas com o algarismo 7 (que é o primeiro algarismo diferente de zero) 
antes da vírgula; 
 

• Para colocar a vírgula nesta posição "andamos" 3 casas decimais. É necessário 
lembrar que ao colocar a vírgula depois do 7, o número ficou com um valor maior, 
então para não modificar seu valor o expoente ficará negativo; 
 

• Escrevendo a massa do elétron em notação científica: 7,4 . 10 –3 
 

Atividades 
 

1)Expresse em notação científica cada um dos números abaixo. 
 

a) 0,005 = 

b) 7 000 =  

c) 125 000 000 = 

d) 0, 00024 = 

 

 

 

 

 

 

07/04 : terça feira 

1ª aula 

Atividade moderna compartilha 

Abre= 07/04 

Fecha= 14/04 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª aula : Geometria 

01)(Fuvest–SP) Três terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura. As divisas 
laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote, 
sabendo que a frente total para essa rua tem 180m? 

 

 

 

 

02) (Fuvest–SP) A sombra de um poste vertical, projetada pelo sol sobre um chão 

plano, mede 12 m. Nesse mesmo instante, a sombra, de um bastão vertical de 1 m 

de altura mede 0,6 m. Qual a altura do poste? 

 

 

 

03) Dois terrenos vizinhos possuem 14me 21m de fundo respectivamente, como 

mostra a figura abaixo. A frente do menor deles tem 18m18m de comprimento. Qual 

é a medida da frente do terreno maior? 
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                      X                                     21 m 


