
Tenho de 

estudar 
Matemática, 

pois vou ter 
Teste 

intermédio! 

 

 

1. Escreve em notação científica: 

a. 31000               d.  0,00452 

b. 245000000              e.  5000000 x 9000 

c. 0,002 x 0,0015             f. 0,00000129 

 
2. Escreve em notação científica: 

a. 0,9 x 104     b. 34 x 102 

b. 234 x 10-2     d. 700 x 10-3 

c. 0,0023 x 10-4                f. 0,00043 x 105 

 

 

 
3. A escola da Catarina dista de sua casa 780 m. Escreve, em notação 

científica o valor que representa o percurso de ida e volta, em cm.  

 

 

 
4. Escreve em notação científica, o número referido em cada alínea: 

 

a. A formação da terra foi há 3 250 000 000 anos. 

b. Duração do dia em segundos. 

c. Número de horas de um ano bissexto. 

d. O comprimento médio do intestino delgado de um adulto é 610 cm. 

e. 31 556 900 segundos é o comprimento médio do ano solar. 

f. 0, 000 000 29 cm é o diâmetro da molécula de oxigénio. 

g. Um micro-segundo é 0, 000 001 s. 

h. A distância da terra ao Sol é de 152 milhões de quilómetros. 

i. A massa de um átomo de oxigénio que é de g
25

10260
−

× . 

 
5. Calcula, indicando o resultado em notação científica: 

 

a. 5,06 x 10-17 x 4,5 x 1013            b. (9,6 x 1013) : (3,2 x 1010) 

b. 7,36 x 10 16 x 3 x x104             d. 0,5 x 1011 + 22,4 x 108 

c.  802 x 1012 – 52 x 1013             e. ( 3,2 x 10-3) : (4 x 10-1) 

 

6. A velocidade da luz, é de cerca de 300000 km por segundo. 

a. Que distância se percorre num minuto? 

b. E numa hora? 

c. E num dia? 

d. E num ano? 

Nota: Escreve todos os números em notação científica. 

 

 
7. Sabemos que a massa de um vírus é de 10-21 kg e a massa de uma bactéria é de 

0,000000001 g.  

a.  Qual o peso de 5 milhões de vírus e 3 mil bactérias? 

b. Qual a diferença entre a massa de 7 milhões de vírus e de uma bactéria? 
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8. Se o volume estimado da Lua é de 21,9 x 109 km3 e o da Terra é aproximadamente 1,08 x 1012 km3, 

quantas vezes é a Terra maior do que a Lua? 

 
9. Sabendo que a distância média de Saturno ao Sol é 1,427 x 109 km e a distância 

média de Júpiter ao Sol é 7,68 x 108 km, calcula a distância média entre as 

órbitas de Saturno e Júpiter. 

 

 

 

 
10. Um micrómero ( mµ ) é a milionésima parte de um metro ( 10-6 m) e um nanómetro (nm) é a bilionésima 

parte de um metro ( 10-9). Considera uma bactéria que tem de comprimento 5 mµ  e um vírus que tem 

5 nm de comprimento. Usando a notação científica, determina qual dos organismos é maior. 

 

 

 

11. Num armazém de papel, existe uma pilha de resmas de papel que atinge uma altura de 
4,16m. Sabe-se que cada resma tem 300 folhas e uma espessura de 5,2 cm . 

 
a. Quantas resmas estão na pilha? 

 
b. Quantas folhas de papel estão na pilha de resmas? (Apresenta o 

resultado em notação científica.) 

 

c. Sabendo que cada folha tem uma área de 22
10237,6 m

−
×  e cada metro quadrado deste papel 

pesa 80 gramas , calcula quanto pesa, em gramas, cada resma. Apresenta o resultado em 

notação científica.  (Despreza o papel que embrulha a resma) 

 

 
12. Quanto anda o Carlos?  

O Carlos anda 6 km por dia. Cada passo do Carlos corresponde a 52 cm. Numa semana (7 

dias) o Carlos anda aproximadamente:  

 

 

(A) 4
8 0769 10, passos×  (B) 5

8 0760 10, passos×  (C) 8
2 184 10, passos×    (D) 3

1 153 10, passos×  

 

 

13.  Em 18 gramas de água estão contidas 23
10026 ×,  moléculas. Quantas moléculas estão contidas em 

540 gramas? Dá a resposta em notação científica. 

 

14. Calcula o valor das expressões seguintes, apresentando o resultado em notação científica: 

 

a. 54
1027100510 ×+× ,,  

b. 43
10510224

−−
×−×− ,  

c. 
3

6

1080

1016

×

×
 

d. 
3

16

1027

104050
−

×

×
 

 

 


