
           

POTENCIAÇÃO - EXERCÍCIOS 

 

1) Responda as perguntas abaixo, envolvendo POTENCIAÇÃO: 

a. Em um condomínio, há 4 prédios, cada um com 4 andares e, em cada 

andar, há 4 apartamentos. Qual é o total de apartamentos nesse 

condomínio? Escreva o resultado em forma de potência. 

 

b. Para passar um recado para várias escolas, com maior rapidez, foi 

montada uma rede da seguinte forma: um Diretor avisa 5 escolas; cada 

uma das 5 escolas avisa outras 5 escolas e, assim, sucessivamente. 

Especifique a quantidade de escolas que serão na 5ª etapa do rodízio de 

avisos. 

 

c. O número 125 pode ser escrito na forma de potência, com base 5. 

Como é a representação do número 125 em forma de potência com 

base 5? 

 

d. O número 256 pode ser escrito na forma de potência com base 4. Como 

é a representação do número 256 em forma de potência com base 4? E 

com base 2? 

 

 

2) Resolva as operações usando potências e responda o que se pede: 

a. Sabemos que a potenciação é uma forma de reescrever uma 

multiplicação de fatores iguais. Como você resolveria a operação a 

seguir, dando a resposta também na forma de uma única potência? 

 

32 x 33 

 

b. Sabemos que a fração é uma forma de representar uma divisão 

também. Pensando nisso, como seria uma possível solução para a 

operação a seguir, com a resposta também na forma de potência? 

27 : 24 
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c. Observe a potenciação a seguir e responda: 

 

(54)2 

 

i. Qual número é a base do expoente 4? 

ii. Qual número é a base do expoente 2? 

iii. Como você representaria essa operação na forma apenas de 

multiplicações? 

iv. Há alguma maneira de representar essa operação como uma 

potência com um único expoente? 

 

d. Considere as operações abaixo e responda as questões: 

 

(3 . 5)2 

(3 + 5)2 

 

i. Quem são as bases dessas potenciações? 

ii. A primeira potenciação pode ser reescrita como 33 . 52? 

Verifique, através de cálculos, se os resultados são os mesmos. 

iii. A segunda potenciação pode ser reescrita como 32 + 52? 

Verifique, através de cálculos, se os resultados são os mesmos. 

 

3) Reduza as operações de multiplicação entre potências a seguir a uma só 

potência: 

a. 32 . 34- =  

 

b. 53 . 55 = 

 

c. 22 . 27 = 

 

d. 43 . 48 = 

 

e. 73 . 72 . 74 = 

 

4) Reduza as operações de divisão entre potências a seguir a uma só potência: 

 

a. 410 : 43 = 

 

b. 512 : 55 = 

 

c. 67 : 64 = 



5) Transforme estas potenciações em uma única potência: 

 

a. (23)2 = 

 

b. (54)3 = 

 

c. (32)5 = 

 

d. (105)3 = 

 

e. (72)4 = 

 

f.          =  

 

 

6) Faça as potenciações dos produtos e das divisões a seguir: 

 

a. (5 . 3)3 =  

 

b. (9 . 5)5 = 

 

c.  
 

 
 
 

 = 

 

d.  
 

 
 
 

 = 

 

e. (32 . 53)2 = 

 

 

 


