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ATIVIDADES CONTEXTUALIZADAS SOBRE POTENCIAÇÃO, RADICIAÇÃO E FATORAÇÃO  

 

 
1) O prédio onde Jacira mora tem 4 andares em cada andar ha 4 apartamentos 

para cada apartamento ha 4 vagas na garagem como posso representa em 

forma de potência o numero de vagas desse prédio e quantas são? 

 

 

2) O raio da terra mede aproximadamente 6.400.000 metros, indique esse 

número em forma de potência na base 10: 

 

 

 

3)  Se você elevar o número 6 ao expoente n encontrará 216. Qual o valor do 

expoente n?  

 

 

4) Um terreno quadrado tem 324 m² de área. Quanto mede o lado do terreno? 

 

 

 

5) Mariana tinha 121 balas ela prometeu dar a raiz quadrada de suas balas a seu 

primo Igor. Depois de dar as balas para seu primo, deu 27 balas a sua irmã 

mais nova. Com quantas balas ficou Mariana? 

 

 



 

6) Se elevarmos um número natural ao quadrado e tirarmos a raiz quadrada do 

resultado da potencia. O que acontecerá? 

 

(   ) O resultado será maior do que 21 

(   ) O resultado será menor do que o número que foi elevado ao quadrado 

(   ) O resultado será maior do que o número que foi elevado ao quadrado 

(   ) O resultado será decimal 

(   ) Vai ser obtido o mesmo número que foi elevado ao quadrado 

 

 

7) Em um laboratório observou-se que uma determinada cultura de bactérias se 

reproduzem com uma certa regularidade, como mostra a tabela abaixo:  

 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 

1 bactéria 4 bactérias 9 bactérias 16 bactérias 25 bactérias 36 bactérias 

 

Se as bactérias mantiverem essa mesma regularidade na reprodução, podemos dizer 

que: 

a) Com quantas horas haverão 529 bactérias?  

 

b) Com 30 horas haverá quantas bactérias? 

 

 

8)  Seu João deseja cercar um terreno quadrado de área de 484 m², sem porteira 

e pretende colocar 6 voltas de arame farpado e precisa saber quantos metros 

de arame vai usar, ajude-o a encontrar: 

 


