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POTÊNCIAS DE DEZ E A NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

“O matemático americano Edward Kasner pediu uma vez a seu sobrinho de nove anos para 

inventar um nome para um número extremamente grande — dez elevado a potência de 

cem (10100), o um seguido de cem zeros. O garoto chamou-o de "googol". Aqui está ele:  

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Nós também podemos criar 

nossos próprios números grandes e dar nomes a ele. É só tentar. Existe um encanto 

especial nisto, principalmente quando se tem nove anos. 

 

Se um googol parece grande, consideremos um googolplexo. É o dez elevado a potência de 

googol, isto é, o um seguido de googol zeros. Por comparação, o número total de átomos 

em nosso corpo é de cerca de 1028, e o número total de partículas elementares — prótons, 

nêutrons e elétrons — no universo observável é de cerca de 1080. Se o universo fosse um 

sólido compactado* com nêutrons, por exemplo, de modo a não haver espaço em nenhum 

lugar vazio, ainda haveria somente cerca de 10128 partículas nele, pouco mais do que 

googol, mas trivialmente pequeno se comparado a um googolplexo. E, embora esses 

números, o googol e o googolplexo, não sejam próximos, eles não chegam perto da ideia 

do infinito. Um googolplexo está precisamente tão longe do infinito quanto o número um. 

Podemos tentar escrever um googolplexo, mas é somente uma ambição. Um pedaço de 

papel grande o suficiente para conter todos os zeros de um googolplexo escritos 

explicitamente não caberia no universo conhecido. Felizmente há um modo mais simples e 

bem conciso de se escrever um googolplexo: 10�����
. 

 

*A essência deste cálculo é muito antiga. As frases iniciais de O Calculista do Tempo,  de Arquimedes 

são: "Há alguns, Rei Gelon, que pensam que o número da areia é infinito em multidão, e por areia 

quero dizer não somente o que existe em Siracusa e no resto da Sicília, mas também o que é 

encontrado em todas as regiões, habitadas ou não. E, mais uma vez, há alguns que, sem considerá-

la como infinito, pensem que não há um número mencionado, grande o suficiente, para exceder 

esta multidão". Arquimedes então começou a trabalhar para encontrar não somente o nome do 

número como também para calculá-lo. Posteriormente perguntou-se quantos grãos de areia se 

ajustariam lado a lado, no universo que ele conhecia. Sua estimativa: 1063, que corresponde, por 

uma coincidência curiosa, a 1083 átomos, ou próximo disto.” 

Carl Sagan, em “Cosmos”, 1980 
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1. Escreva usando potências de dez: 

 

dez  ____ cem ____ mil ____  dez mil ____  cem mil ____ 

 

um milhão ____  cem milhões ____  dez bilhões ____ 

 

mil e cem __________ cem mil e duzentos e um __________ 

um milhão e trezentos mil __________ 

cento e dez mil e quatrocentos __________ 

trinta e três mil e cento e cinquenta e quatro  __________ 

 

um décimo  ____   um centésimo  ____  um milésimo  ____  

um milionésimo  ____  um décimo de milésimo  ____  

um bilionésimo  ____ 

 

um décimo e três centésimos __________ 

dois centésimos e cinquenta e sete milésimos __________ 

um décimo, três milésimos e quatro milionésimos __________ 

cinco centésimos e doze milionésimos __________ 

 

 

 

2. OS PREFIXOS NO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

 

 
FONTE: INMETRO. Sistema Internacional de Unidades – SI 8. ed. (revisada), Rio de Janeiro, 2007. 
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3. OPERAÇÕES 

 

PRODUTOS 

 

105×103  = __________  106×10–2  = __________   

108×10–3×103  = __________ 

1,3×104×2,47×105  = __________  6,02×10–34×8,4×1016  = __________ 

 

 

DIVISÕES 

 

���

��� 	 105×10–3  = __________   
��


���� 	 106×102  = __________ 

 

�������

��� 	 __________   
�,������

�,����� 	 __________  

 

�,�����
��,������

�,�������� 	 __________ 

 

EXERCÍCIO:  

634,32×103 = 6,3432×____  0,043×103 = 4,3×____ 

23,407×10–8 = 2,3407×____  1,13×103 = ____×102 

2,37×10–3 = ____×10–2  10–5 = ____×10–3  10–8 = ____×10–10  

 

 

SOMA E SUBTRAÇÃO 

 

3×105 + 105  = __________ 4×105 + 104  = __________  

 

8,3×10–6 + 3,2×10–5  = __________ 3,2×10–5 – 8,3×10–6  = __________  

 

4×105 – 104  = __________ 107 – 105  =  __________    

 

10–5 – 10–7  = __________ 
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NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Na notação científica, um número é escrito na forma 

m × 10e  , onde m é a mantissa  (1 ≤ m < 10) ,  e é o expoente. 

 

Por exemplo,       356,4 = 3,564 × 102  0,013001 = 1,3001×10−2 

Matematicamente, 10000 = 104, mas se esses números são resultados de medidas físicas, 

então 10000 tem quatro significativos, e 104 = 1×104 tem apenas um significativo. 

0,1 = 10−1 (um significativo) 

23.456 = 23,456×103 = 2,3456 ×104 (cinco significativos) 

0,00340 = 3,40×10−3 (três significativos) 

 

As potências de dez são informadas para a calculadora usando a tecla              . 

 

Não há necessidade, e nem se deve, efetuar explicitamente a conta de potenciação. 

 

Assim, por exemplo, o número 2,3 × 105 é digitado na calculadora como 2.3             5. 

Dizemos que 2,3 é a mantissa e 5 é o expoente. 

Para potências negativas, use a tecla (−). 

 

EXERCÍCIOS – Encontre os resultados usando a calculadora, e dê as respostas com o 

número adequado de algarismos significativos: 

 

�,�������,������


�,������ 	            
�,����������,������

�,������� 	 

 

�
����,�������� �

�,���������,�����

��,�������� � ! 	      

 

 
�,��������"�,�������

�,������
��,�������� 	 
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EXERCÍCIOS EM GRUPO 

 

Exercício 7 

A estrela mais próxima do Sol é Proxima Centauri, que dista cerca de quatro anos luz 

da Terra. Um ano luz é a distância que a luz percorre em um ano. A quantos 

quilômetros estamos de Proxima Centauri? 

Resp.: 3,8×10
13

km 

Exercício 8 

Estime quantos átomos existem em uma bolinha de cobre de diâmetro 1cm. 

Dados: A densidade do cobre é 8.9g/cm3. 

             Um mol de cobre vale 63,6g 

             Em um mol de cobre existem 6,02×1023 átomos 

             O volume de uma esfera de raio R é # 	 �
�$%

� 

Resp.: 4,4×10
22 

Exercício 14 

A idade do Universo é aproximadamente quatorze bilhões de anos. Quantos 

segundos é isso? 

Resp.: 6,3×10
17 

 

Exercício 15 

Quantas vezes o Universo é maior do que um próton? 

Dados: O tamanho do Universo pode ser estimado pela distância que a luz percorreu 

desde que ele começou. 
                (na verdade, o Universo é cerca de três vezes maior do que isso, devido à sua curvatura) 

             O tamanho de um próton é aproximadamente um trilionésimo de milímetro. 

Resp.: 1,3×10
41 

 

 

 


