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Multiplicar por 10,100 e 1000Multiplicar por 10,100 e 1000

Para multiplicar um Para multiplicar um 

nnúúmero inteiro por 10, mero inteiro por 10, 

100 ou 1000 100 ou 1000 

acrescentamacrescentam--se 1,2 ou se 1,2 ou 

3 zeros 3 zeros àà sua direita.sua direita.

75 x10 = 75075 x10 = 750

8 X100 = 8008 X100 = 800

1500 X 1000 = 15000001500 X 1000 = 1500000

Para multiplicar um Para multiplicar um 

nnúúmero com vmero com víírgula por rgula por 

10, 100 ou 1000 desloca10, 100 ou 1000 desloca--

se a vse a víírgula 1,2 ou 3 casas rgula 1,2 ou 3 casas 

para a direita. Acrescentapara a direita. Acrescenta--

se zeros se necessse zeros se necessáário.rio.

7,5 x 10 = 757,5 x 10 = 75

831,5 x 100 = 83150831,5 x 100 = 83150

0,0004 x1000= 0,40,0004 x1000= 0,4
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Expressões Expressões 

numnumééricasricas

1- Numa expressão numNuma expressão numéérica com a rica com a 

multiplicamultiplicaçção, adião, adiçção e subtracão e subtracçção dão dáá--

se prioridade se prioridade àà multiplicamultiplicaçção, ou seja, ão, ou seja, 

efectuaefectua--se em 1se em 1ºº lugar a multiplicalugar a multiplicaçção. ão. 

120 120 –– 4x9 +204x9 +20

120 120 –– 36 + 2036 + 20

84 + 2084 + 20

104104
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22-- Numa expressão numNuma expressão numéérica, efectuamrica, efectuam--
se em 1se em 1ºº lugar os clugar os cáálculos dentro dos lculos dentro dos 
parêntesis.parêntesis.

140 140 –– ( 20 x5 ( 20 x5 –– 30 ) + 25=30 ) + 25=

140 140 –– ( 100 ( 100 –– 30 ) + 25 =30 ) + 25 =

140 140 –– 70 + 25 =70 + 25 =

70 + 25 =70 + 25 =

9595

Expressões Expressões 

numnumééricasricas
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Numa expressão numNuma expressão numéérica srica sóó com com 

adiadiçções e subtracões e subtracçções, efectuamões, efectuam--se as se as 

operaoperaçções pela ordem indicada.ões pela ordem indicada.

180 180 –– 20 + 50 20 + 50 –– 40=40=

160 + 50 160 + 50 –– 40 =40 =

210 210 –– 40 =40 =

170170

Expressões Expressões 

numnumééricasricas
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MMúúltiploltiplo de um nde um núúmero inteiro mero inteiro éé qualquer qualquer 

nnúúmero que possa ser obtido mero que possa ser obtido 

multiplicando o nmultiplicando o núúmero por 0, 1, 2, 3, 4, mero por 0, 1, 2, 3, 4, 

5, etc.5, etc.

M7= { M7= { 00,,77,14,21,28,,14,21,28,……}}

M10 = { M10 = { 00,,1010,20,30,40,,20,30,40,……}}

M15 = { M15 = { 00,,1515,30,45,60,75,,30,45,60,75,……}}

MMúúltiplos de um ltiplos de um 

nnúúmero inteiromero inteiro
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••Zero Zero éé mmúúltiplo de todos os nltiplo de todos os núúmeros.meros.

••Todo o Todo o nnúúmero inteiro mero inteiro éé mmúúltiplo de si prltiplo de si próóprio.prio.

••O conjunto de mO conjunto de múúltiplos de um nltiplos de um núúmero ( mero ( ≠≠ 0 ) 0 ) éé

um um conjunto infinito.conjunto infinito.

••{ m{ múúltiplos de zero } = { 0 }ltiplos de zero } = { 0 }

•• { m{ múúltiplos de dois } = { nltiplos de dois } = { núúmeros pares }meros pares }

MMúúltiplos de um ltiplos de um 

nnúúmero inteiromero inteiro
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Operadores Operadores 

multiplicativosmultiplicativos

•• Dobro de 14 escreveDobro de 14 escreve--se             se             2 x2 x 1414

•• Triplo de 21 escreveTriplo de 21 escreve--se             se             3 x3 x 2121

•• QuQuáádruplo de 10 escrevedruplo de 10 escreve--se       se       4 x4 x 10 10 

•• QuQuííntuplo de 9 escreventuplo de 9 escreve--se         se         5 x5 x 9   9   
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Potência de um nPotência de um núúmeromero

ProblemaProblema
No parque situado em frente da No parque situado em frente da 
escola hescola háá 8 oliveiras. Cada 8 oliveiras. Cada 
Oliveira tem 8 ramos e cada Oliveira tem 8 ramos e cada 
ramo tem 8 folhas.ramo tem 8 folhas.

Quantas folhas hQuantas folhas háá nas oliveiras nas oliveiras 

do parque?do parque?

Dados do Dados do 

problemaproblema

•• hháá 8 oliveiras8 oliveiras

•• cada oliveira tem 8 cada oliveira tem 8 

ramosramos

•• Cada ramo tem 8 Cada ramo tem 8 

folhas.folhas.
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Este esquema 

Este esquema 

representa o n

representa o núúmero 
mero 

de folhas por cada 

de folhas por cada 
oliveira
oliveira
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No parque hNo parque háá 8x8x8 = 512 folhas de oliveira8x8x8 = 512 folhas de oliveira
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Observaste, que no produto se Observaste, que no produto se 

repete o mesmo factor, ou seja, repete o mesmo factor, ou seja, 

8x8x8.8x8x8.

Uma potênciaUma potência, , éé uma forma de uma forma de 

representar um produto de factores representar um produto de factores 

iguais.iguais.
3

8888 =××

n

a
aa éé a base a base ( ( éé o factor que se o factor que se 

repeterepete ))

nn éé o expoente ( o expoente ( nnºº de vezes de vezes 

que o factorque o factor se repetese repete ))
Potência Potência 

de um de um 

nnúúmeromero
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Leitura e escrita de Leitura e escrita de 

potênciapotência

3
4444 =××

2
222 =× dois ao dois ao 

quadradoquadrado

4
5,15,15,15,15,1 =×××

5
000000 =××××

quatro ao quatro ao 

cubocubo
quinze dquinze déécimas cimas àà

quartaquarta

Zero Zero àà quintaquinta

10000010

1000010

100010

10010

5

4

3

2

=

=

=

=

Potências Potências 

de base dezde base dez


