#ConquistaNoEstudo  Semana16 Etapa2
Ensino Médio  1a. SÉRIE

FÍSICA

Neste Guia você vai estudar Notação Científica
Prof. Moisés Sky

NOTAÇÃO CIENTÍFICA
1. Notação Científica: é uma forma simplificada de representar números reais muito
grandes ou muito pequenos nas ciências em geral. Na Física é muito importante
devido a várias grandezas serem de valores altíssimos, por exemplo, a potência de
uma usina nuclear, e também grandezas de ordem muito pequena, por exemplo,
a carga do elétron. Em muitos exercícios vocês devem ter usado essa ferramenta
matemática, mas vamos relembrar de agora em diante as regras de como transformar
vários resultados em notação científica.
Transformando um número usando a base 10: O número a é chamado de mantissa
ou coeficiente, e o expoente n está de acordo com quantas casas a vírgula andou para
deixar o número em notação científica, também é conhecido como ordem de grandeza.

a · 10n
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2. Algumas constantes em notação científica: temos constantes importantes da
Física em notação científica, veja algumas abaixo:

Carga elétrica elementar..............1,6 x 10-19 C
Ano-luz ...................................... 9,45 x 1015 m
número de Avogadro ..................6,02 x 1023
Velocidade da luz no vácuo .......3 x 108 m/s
Massa da Terra .........................5,98 x 1024 kg
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3. Operações com potências de 10: vamos lembrar das operações fundamentais da
matemática (adição, subtração, multiplicação, etc) usando base 10.
A) Adição e subtração: Conserva-se a potência indicada e adiciona-se (ou subtrai-se)
os valores que antecedem a potência. Somente podemos somar ou subtrair elementos
caso as potências das bases sejam iguais.
B) Multiplicação: Efetua-se a multiplicação entre os números que antecedem a
potência e também multiplicam-se as potências da base 10, pelo método simplificado:
conserva-se a base e adiciona-se, algebricamente, os expoentes.
C) Divisão: Efetua-se a divisão entre os números que antecedem a potência e também
divide-se as potências da base 10, pelo método simplificado: conserva-se a base e
subtraem-se os expoentes.
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D) Potenciação: Efetua-se a potência entre os números que antecedem a potência
de base 10 e também faz-se a potência da potência de base 10, pelo método
simplificado: conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes.
E) Radiciação: Extrai-se a raiz do número que antecede a potência de base 10 e
também faz-se o mesmo com a potência de base 10, pelo método simplificado:
conserva-se a base e divide-se o expoente do radicando com o índice do radical.
Obs: Ordem de Grandeza é um valor estimativo da potência de 10 mais próxima de uma
determinada medida.
Regra: x > 3,16 ------ 10n+1
			 x < 3,16 -------- 10n

EXERCÍCIOS
1. A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05%
dessas estrelas possuam um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O
número de planetas semelhantes à Terra, na Via Láctea, é:
a) 2,0 . 104
b) 2,0 . 106
c) 2,0 . 108
d) 2,0 . 1011
e) 2,0 . 1012
2. (CESGRANRIO-RJ) O fumo é comprovadamente um vício prejudicial à saúde. Segundo dados
da Organização Mundial da Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10
cigarros por dia, ao chegar à meia-idade terá problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do
número de cigarros consumidos por este fumante durante 30 anos é de:
a) 102.
b) 103.
c) 104.
d) 105.
e) 106.
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3. (UFJF-MG) Supondo-se que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo
de arestas 0,5 cm . 0,5 cm. 1,0 cm , qual das alternativas abaixo melhor estima a ordem de
grandeza do número de feijões contido no volume de um litro?
a) 10.
b) 102.
c) 103.
d) 104.
e) 105.
4. (ENEM) As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de
julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido
uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade, em quilogramas, de soja exportada
pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de:
a) 4,129 x 103
b) 4,129 x 106
c) 4,129 x 109
d) 4,129 x 1012
e) 4,129 x 1015

#IrAlém

Para entender melhor sobre notação científica, aconselho dar uma olhada neste
vídeo abaixo:

NOTAÇÃO CIENTÍFICA !! RÁPIDO E FÁCIL
https://www.youtube.com/watch?v=4Ws7STUjRSI

