1) Um hectare é uma medida de área e equivale a 10 000 m². Escreva em
notação científica quantos metros² há em 10 000 hectares.
2) A fazenda do seu José tem 1, 48 .108 m² de área e a fazenda do seu Zacarias
tem 5 .102 hectares. Qual fazenda é maior?
[DESAFIO]
Sabendo que a cidade de São Paulo possui área superficial de 1, 5 .109 m² e
que o desmatamento na Amazônia em 2016 foi de, aproximadamente, 7, 5 .105
hectares.
Fonte: INPE, disponível em: h
 ttp://bit.ly/2Fi2RSB

O desmatamento foi equivalente a área de quantas cidades de São Paulo?
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