
n ∙ 10
x
, onde: 

x é um expoente inteiro

n é tal que 1 ≤ n <  10
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Nas medidas de tempo, de comprimento 

e de todas as grandezas físicas é cômodo 
exprimir o valor obtido da seguinte forma:

 
 
 
 
 
 
 

No valor de n deve estar contido o 
número de algarismos significativos 
correspondente à medida. 

Ordem de Grandeza
 

Quando um número está escrito em 
notação cientifica, ele pode ser expresso em 
ordem de grandeza com o objetivo de exprimir 
uma ideia de seu tamanho. 

Ordem de grandeza de uma medida é 

uma estimativa de potência de base 
próxima de uma determinada medida.

Quando o número está escrito 
de notação cientifica, observamos que ele 

toma a forma n ∙ 10
x

 como vimos 

anteriormente. 
 

 Se n < 5,5, então a ordem de 

grandeza será 10
x

. 

 Se n ≥ 5,5, então a ordem de 

grandeza será 10
x+1

. 
 

1º) (UFPE) Em um hotel com 500 
apartamentos, o consumo médio de água por 
apartamento é de cerca de 170 litros por dia. 
Qual a ordem de grandeza do volume que 
deve ter o reservatório do hotel, em metros 
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Notação científica 

Nas medidas de tempo, de comprimento 
as grandezas físicas é cômodo 

seguinte forma: 

No valor de n deve estar contido o 
significativos 

Vejamos alguns exemplos do uso da notação 
científica:  
• A distância da Terra ao Sol é de 

aproximadamente 150000000

escrever o valor dado e

com dois algarismos sign

km. 
 
• Um sinal luminoso emitido da Terra atinge a 

Lua após 0,0211 min. Em notação científica e 
com três algarismos significativos, temos: 

21011,2 −⋅ min. 

Ordem de Grandeza 

Quando um número está escrito em 
otação cientifica, ele pode ser expresso em 

ordem de grandeza com o objetivo de exprimir 

Ordem de grandeza de uma medida é 

uma estimativa de potência de base 10 mais 
próxima de uma determinada medida. 

Quando o número está escrito na forma 
de notação cientifica, observamos que ele 

como vimos 

, então a ordem de 

, então a ordem de 

Exemplos de Aplicação

1) Qual a ordem de grandeza do númer
segundos existentes em um dia?

R:  1 hora = 60 min = 3.600

       1 dia = 24 h = 24 x 3.600

Escrevendo em notação científica: 

Logo, a ordem de grandeza é OG = 

8,64 > 5,5) 
 

2) A massa do próton é aproximadamente

é 0,00000000000000000000000000167

Determine sua ordem de
R: Escrevendo o valor em notação científica: 

1,67 x 10 –27 kg. Portanto, sua ordem de 

grandeza é OG = 10 –27

que o valor de referência 

E X E R C Í C I O S  

º) (UFPE) Em um hotel com 500 
apartamentos, o consumo médio de água por 
apartamento é de cerca de 170 litros por dia. 
Qual a ordem de grandeza do volume que 
deve ter o reservatório do hotel, em metros 

cúbicos, para abastecer todos os 
apartamentos durante 
água? 
a) 101.   b) 102.  c) 103

Vejamos alguns exemplos do uso da notação 

• A distância da Terra ao Sol é de 

150000000 km. Vamos 
escrever o valor dado em notação científica e 

com dois algarismos significativos: 
8105,1 ⋅

• Um sinal luminoso emitido da Terra atinge a 

min. Em notação científica e 
algarismos significativos, temos: 

Exemplos de Aplicação 
 

) Qual a ordem de grandeza do número de 
segundos existentes em um dia?  

3.600 s 

3.600 s = 86.400 s 

screvendo em notação científica: 8,64 x 104 s 

Logo, a ordem de grandeza é OG = 105 s (pois 

) A massa do próton é aproximadamente 

0,00000000000000000000000000167 kg. 
ordem de grandeza. 

r em notação científica: 

Portanto, sua ordem de 
27 kg  (pois 1,67 é menor 

que o valor de referência 5,5) 

cúbicos, para abastecer todos os 
apartamentos durante um dia de falta de 

3.    d) 104.    e) 105. 



2º) (UFPE) Decorrem 5,0s 5,0s 5,0s 5,0s entre o instante 
em que um observador vê um relâmpago e o 
instante em que ouve o trovão. 
Aproximadamente, a quantos metros do 
observador caiu o raio? 
A) 5,0 x 102  B) 9,0 x 102  
C) 1,3 x 103  D) 1,7 x 103 
E) 2,1 x 103 

 

3º) (UFPE) Astrônomos de um observatório 
anglo-australiano anunciaram, recentemente, 
a descoberta do centésimo planeta extra-
solar. A estrela-mãe do planeta está situada 
a 293 anos-luz da Terra. Qual é a ordem de 
grandeza dessa distância? 
A) 109 km        B) 1011 km    C) 1013 km 
D) 1015 km         E) 1017 km 
 

4º) (Fuvest-SP) Qual é a ordem de grandeza 
do número de voltas dadas pela roda de um 
automóvel ao percorrer uma estrada de 200 
km? 
a)102.     b) 103.    c) 105.    d) 1010.     e) 109. 
 

5º) (Unirio-RJ) 
"Um dia eu vi uma moça nuinha no banho 
Fiquei parado o coração batendo 
Ela se riu 
Foi o meu primeiro alumbramento.” 
                                                                                       (Manuel Bandeira)  
A ordem de grandeza do número de batidas 
que o coração humano dá em um minuto de 
alumbramento como este é: 
a) 101.             b) 102.         c) 100.         d) 103.             e) 104. 
 

6º) (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. 
 

7º) (UFPE) Durante o último mês de agosto, 
o planeta Marte esteve muito próximo à 
Terra, a uma distância de cerca de 55 55 55 55 
milhões de quilômetrosmilhões de quilômetrosmilhões de quilômetrosmilhões de quilômetros. Qual a ordem de 
grandeza do tempo necessário para a luz 
percorrer esta distância? 
A) 10– 1s  B) 100s  C) 101s  D) 102s  E) 103s 
 

8º) (UFPE) Em um bairro com 2500 casas, o 
consumo médio diário de água por casa é de 
1000 litros. Qual a ordem de grandeza do 
volume que a caixa d'água do bairro deve ter, 
em m³, para abastecer todas as casas por 
um dia, sem faltar água? 
A) 103     B) 104    C) 105       D) 106       E) 107 

 

9º) A UNESCO declarou 2005 o Ano 
Internacional da Física, em homenagem a 
Albert Einstein, no transcurso do centenário 
dos seus trabalhos que revolucionaram 
nossas idéias sobre a Natureza. A 
equivalência entre massa e energia constitui 
um dos resultados importantes da Teoria da 
Relatividade. Determine a ordem de 
grandeza, em joules, do equivalente em 
energia da massa de um pãozinho de 50 g. 
A) 109   B) 1011   C) 1013   D) 1015   E) 1017

 


