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Instruções 

As atividades devem ser desenvolvidas para serem entregues no retorno às aulas para quem os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas e realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
OBJETIVOS: O aluno deverá ser capaz de resolver exercícios com 

potência, raiz quadrada e expressões numéricas, organização e 

contagem. 

ATENÇAO: Todo exercício deverá ter a resolução completa com resposta 

final a tinta azul ou preta sem corretivo e nem rasura. Não é permitido o 

uso de calculadora e nem de tabuada. 

01) Calcule as potências: 
a) 72 =                    b) 24 =                      c) 82 =                             d) 53 = 

 

02) Qual é o maior?Resolva para comparar. 
a) 23 ou 32                  b) 100 ou 110               c) 52 ou 25                     d) 

102 ou 210 

 

03) Na operação 864 = , pede-se: 

a) o radicando 
b) a raiz 
c) o índice 
 

04) Qual o resultado de ?40064 +  

 

 

05) Determine o valor de 121.216.3 + ? 
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06) Calcule o valor das expressões: 
OBS: Nas expressões primeiro resolva a potência ou raiz, segundo 
multiplicação ou divisão e por último adição e subtração. 
 

a) 7 . 23 – 22 . 5     b) 9:63.25 22 −  

 
 
 

            c)112 – ( 68 + 72)     d) ( )32100.36 −  

 

 

 

07) Calcule: 
a) 50 =                       b) 51 =              c) 100 + 101 =              d) 72 + 71 + 

70 = 

 

e) 1549 ++ = 

 

08) O professor de Matemática pediu o valor da expressão 83.Silvia deu 
como resposta 512, enquanto Ana respondeu que era 24. 

a) Qual das duas estava correta? 
 

b) Qual foi o erro cometido por quem errou? 
 

 

09) Cada gato guloso come 7 ratos por dia. Quantos ratos 7 gatos comem 
em 7 dias? 

 
 
 
 
     10) Maria foi passar o fim de semana com a madrinha.Foram tomar 
sorvete.Na sorveteria   tinha as seguintes opções: 
Sorvete de: Chocolate Cobertura: chantily Calda: chocolate 
                   Coco                   chocolate             Morango 
                   Morango                   Caramelo             Caramelo 
                   Flocos   

 

Qual é o total de possibilidades de escolha de um sabor de sorvete, uma 

cobertura e uma calda? 

 



   11)  Na operação 43 = 64 : 
         a)que número é a base?             
         b)Que número é o expoente? 
         c)Que número é a potência? 
 
    12) Calcule:  

         a) 81                       b) 49                      c) 121                         d) 100  

 
 
 


