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Notação CientíficaNotação Científica

Notação científicaNotação científica é uma forma de é uma forma de 

representar números muito grandes ou representar números muito grandes ou 

muito pequenos, baseada no uso de muito pequenos, baseada no uso de 

potências de base potências de base 1010. . 

Notação CientíficaNotação Científica

Notação CientíficaNotação Científica
Potências de base 10Potências de base 10

ExpoentesExpoentes positivospositivos

ExemploExemplo:: 101033 == 1010 xx 1010 xx 1010 == 10001000

ExpoentesExpoentes negativosnegativos

ExemploExemplo:: 1010--33 == 11 == 11 == 00,,001001

101033 10001000

Notação CientíficaNotação Científica
Potências de base 10Potências de base 10

100 = 1
101 = 10 10-1 = 0,1
102 = 100 10-2 = 0,01
103 = 1000 10-3 = 0,001
104 = 10000 10-4 = 0,0001
105 = 100000 10-5 = 0,00001
106 = 1000000 10-6 = 0,000001
107 = 10000000 10-7 = 0,0000001
108 = 100000000 10-8 = 0,00000001
109 = 1000000000 10-9 = 0,000000001
1010 =10000000000 10-10 =0,0000000001

Existem algumas vantagens em utilizarmos Existem algumas vantagens em utilizarmos 

a notação científica: a notação científica: 

•• os números muito grandes ou muito os números muito grandes ou muito 

pequenos podem ser escritos de forma pequenos podem ser escritos de forma 

reduzida; reduzida; 

•• é utilizada por computadores e máquinas é utilizada por computadores e máquinas 

de calcular; de calcular; 

•• torna os cálculos mais rápidos e fáceis. torna os cálculos mais rápidos e fáceis. 

Notação CientíficaNotação Científica
Um número estará em notação científica quando Um número estará em notação científica quando 
estiver escrito no seguinte formato:estiver escrito no seguinte formato:

x x . 10. 10 yy

•• XX é um valor qualquer* multiplicado por uma potência de é um valor qualquer* multiplicado por uma potência de 
base 10 ebase 10 e

•• y y é o expoente que pode ser positivo ou negativoé o expoente que pode ser positivo ou negativo

Ex:Ex: 3000 = 3000 = 33.10.1033

0,003 = 0,003 = 33.10.10--33

Nota:Nota: Usamos expoentes positivos quando estamos Usamos expoentes positivos quando estamos 
representando números grandes e expoentes negativos representando números grandes e expoentes negativos 
quando estamos representando números pequenos.quando estamos representando números pequenos.

*O correto é que o valor de *O correto é que o valor de xx esteja entre 1 e 10esteja entre 1 e 10

Notação CientíficaNotação Científica
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Notação CientíficaNotação Científica
Exemplos de valores escritos em notação Exemplos de valores escritos em notação 

científicacientífica
•• VelocidadeVelocidade dada luzluz nono vácuovácuo:: 33 .. 101055 Km/sKm/s

•• DiâmetroDiâmetro dede umum átomoátomo (H)(H):: 11 .. 1010--1010 mm

•• QuantidadeQuantidade dede moléculasmoléculas emem 11 molmol dede umauma substânciasubstância

qualquerqualquer:: 66,,022022 .. 10102323

•• QuantidadeQuantidade dede segundossegundos emem 11 anoano:: 33,,15361536 .. 101077

•• QuantidadeQuantidade dede águaágua nosnos oceanosoceanos dada TerraTerra:: 11,,3535 .. 10102121 LL

•• DuraçãoDuração dede umauma piscadapiscada:: 22 .. 1010--11 ss

•• MassaMassa dede umum átomoátomo (C)(C):: 1919,,9292 .. 1010--2727 KgKg

Operações com notação científicaOperações com notação científica

AdiçãoAdição

ParaPara somarsomar númerosnúmeros escritosescritos emem notaçãonotação científica,científica, éé

necessárionecessário queque oo expoenteexpoente sejaseja oo mesmomesmo.. SeSe nãonão oo forfor

temostemos queque transformartransformar umauma dasdas potênciaspotências parapara queque oo seuseu

expoenteexpoente sejaseja igualigual aoao dada outraoutra..

Exemplo:                 (5 . 10Exemplo:                 (5 . 1044) + (7,1 . 10) + (7,1 . 1022))

= (5 . 10= (5 . 1044) + (0,071 . 10) + (0,071 . 1044))

= (5 + 0,071) . 10= (5 + 0,071) . 1044

= 5,071 . 10= 5,071 . 1044

Notação CientíficaNotação Científica
Operações com notação científicaOperações com notação científica

SubtraçãoSubtração

NaNa subtraçãosubtração tambémtambém éé necessárionecessário queque oo expoenteexpoente sejaseja oo

mesmomesmo.. OO procedimentoprocedimento éé igualigual aoao dada somasoma..

Exemplo:                 (7,7 . 10Exemplo:                 (7,7 . 1066) ) -- (2,5 . 10(2,5 . 1033))

= (7,7 . 10= (7,7 . 1066) ) -- (0,0025 . 10(0,0025 . 1066))

= (7,7 = (7,7 -- 0,0025) . 100,0025) . 1066

= 7,6975 . 10= 7,6975 . 1066

Notação CientíficaNotação Científica

Operações com notação científicaOperações com notação científica

MultiplicaçãoMultiplicação

MultiplicamosMultiplicamos osos númerosnúmeros semsem expoente,expoente, mantemosmantemos aa

potênciapotência dede basebase 1010 ee somamossomamos osos expoentesexpoentes dede cadacada umauma..

Exemplo:                (4,3 . 10Exemplo:                (4,3 . 1033) . (7 . 10) . (7 . 1022))

= (4,3 . 7) . 10= (4,3 . 7) . 10(3+2)(3+2)

= 30,1 . 10= 30,1 . 1055

Notação CientíficaNotação Científica
Operações com notação científicaOperações com notação científica

DivisãoDivisão

Dividimos os números sem expoente, mantemos a potência Dividimos os números sem expoente, mantemos a potência 

de base 10 e subtraímos os expoentes. de base 10 e subtraímos os expoentes. 

Exemplo:                             6 . 10Exemplo:                             6 . 103 3 

8,2 . 108,2 . 1022

=(6/8,2) . 10=(6/8,2) . 10(3(3--2)2)

= 0,73 . 10= 0,73 . 1011

Notação CientíficaNotação Científica
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Notação CientíficaNotação Científica
Os valores expressos em notação científica Os valores expressos em notação científica 

possibilitam a utilização dos múltiplos e possibilitam a utilização dos múltiplos e 
submúltiplos das unidades de medida, submúltiplos das unidades de medida, 

conforme a tabela seguir.conforme a tabela seguir.
Múltiplos Submúltiplos

Símbolo Nome Fator Símbolo Nome Fator

Y Yotta 1024 d deci 10-1

Z Zetta 1021 c centi 10-2

E Exa 1018 m mili 10-3

P Peta 1015 µ micro 10-6

T Tera 1012 n nano 10-9

G Giga 109 p pico 10-12

M Mega 106 f femto 10-15

k Quilo 103 a atto 10-18

h hecto 102 z zepto 10-21

da deca 101 y yocto 10-24


