
           

POTENCIAÇÃO - EXERCÍCIOS 

1) Diferente da CIA – Central Intelligence Agency, a agência de inteligência dos EUA, há uma 
agência chamada NSA – National Security Agency, que tem a função de vigiar cabos de 
comunicação submarina, satélites, companhias de telefonia e de internet. 
Durante muitos anos, a NSA foi tão secreta que era conhecida como No Such Agency 
(Agência Que Não Existe). Durante a Segunda Guerra Mundial, foi fundamental para 
quebrar os códigos das comunicações entre os nazistas. Na década de 1950, um bairro de 
Washington passou a abrigar a sede da NSA. A estrutura logo ficou pequena e a agência 
mudou de sede. Foi para um enorme prédio dentro da Base Militar de Fort Meade, a 45 
Km de Washington. 
Diferente da CIA, a NSA não tem espiões. Ela trabalha coletando informações eletrônicas, 
vigiando cabos de comunicação submarina, satélites, companhias de telefonia e de 
internet. 
Oficialmente, a NSA tem um orçamento anual de mais de US$ 10 Bilhões. Essa quantia é 
emprega em projeto como o novo centro de dados da NSA, que terá a maior capacidade 
de armazenamento da história: 1 Yottabyte = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 = 1024. 
 
Aprendemos que a potenciação é uma forma simplificada de se escrever multiplicações 
repetidas. Sendo assim: 5 x 5 x 5 x 5 = 54 = 625. 
Baseado nisso, calcule as potenciações abaixo: 

 

32 = 53 =  24 = 43 = 62 = 

90 = 81 = 
 
 

 
 
 

 = (-3)2 = (-2)3 = 

  
2) Transforme os números dados em uma única potência: 

 

49 =  100 =  216 =  25 = 900 = 

 
3) Resolva as operações com números em forma de potência, usando as regras de 

potenciação para multiplicação e divisão de potências de mesma base e para potências de 
potência: 

 

23 x 25 = 32 x 33 =  54 x 52 =    

  
 = 

  

  
 = 

      =       =  
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