
Lista de Exercícios 6 ano 

 

1) Escreva na forma de uma potência indicada: 

a) 5⋅5 = ____________________________________________________________ 

b) 2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2 = __________________________________________ 

c) 3⋅3⋅3⋅3 = _____________________________________________________ 

d) 6⋅6⋅6 = _____________________________________________________ 

e) 12⋅12⋅12⋅12⋅12⋅12 = ________________________________ 

f) 1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1 = _______________________________ 

 

2) Observe o problema, e a seguir faça o que se pede: João tem cinco estantes em seu quarto. Em 

cada estante tem cinco caixas com cinco carrinhos em cada uma. E, dentro de cada carrinho, tem 

cinco bonequinhos sentados nos bancos. Quantos bonequinhos João tem?  

a) Represente a solução do problema na forma de uma potência. 

 

b) Calcule quantos bonequinhos João tem. 

 

 

3) Represente na forma de potência e depois calcule: 

 a) Nove elevado ao cubo; 

 b) Três elevado à sexta potência;  

c) Sete elevado ao quadrado;  

d) Um elevado à décima segunda potência;  

e) Dez elevado à quarta potência;  

f) Dois elevado à quinta potência; 

 

4) Escreva uma expressão que represente o que se pede e depois calcule: 

 

a) a soma dos quadrados de 5 e 12.                 b) o quadrado da soma de 5 e 12. 

 

5) Diga o valor de cada ?  

a) √49=? 



b) √400=? 

c)  √100=? 

D) √1225=? 

 

6) Determine a raiz quadrada de: 

A) 64 

B) 81 

C) 121 

D) 256 

E) 169 

 

7) Sabendo que A=(3⋅2−1)² e B=(2²)⋅(5+2³ ) , calcule A+B . 

 

 

8) Resolva as expressões abaixo: 

A) 20−(1³ ⋅6+2³ ) = 

B) (24−3⋅4): 2+5² :5 = 

C) 10² :5² +5² ⋅2² −2³ = 

D) 55−(√9⋅√4+1)² +(4² +3² ):5² +1³ = 

E) [√64−8: 2³−(15−5⋅ 2)]+4² = 

 

9) Responda: 

A) O prédio onde Jacira mora tem 4 andares em cada andar há 4 apartamentos para cada apartamento há 4 

vagas na garagem como posso representa em forma de potência o número de vagas desse prédio e quantas 

são? 

 

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

 

C) Verifique se a igualdade é verdadeira:  13² = 12² + 5² : 

 

 

10) Assinale a igualdade correta; 



 

a) 4 x 3³ =30 

b) 3²  x  4³ = 63 

c) 2³ + 5² = 34 

d) 100 + 15¹ = 16 

 

11) Responda: 

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

 

B) Se x8 = 256, Determine o valor de x: 

 

C) Se um terreno quadrado tem 900 m² de área. Quantos metros mede o seu perímetro? 

(perímetro - soma de todos os lados) 

 

12) Em qual dos horários abaixo encontramos ângulo reto formado pelos ponteiros das horas e dos minutos 

de um relógio? 

 

• a) 13 h 

• b) 16 h 

• c) 19 h 

• d) 21 h 

 

13) Triângulos, quadrados e retângulos são exemplos de polígonos. Na figura abaixo, temos outro 

polígono, cujos vértices são os pontos M, N, P, Q, R e S. 

 

Quantas retas formam os lados desse polígono? 

 



 

14)  Observe as retas, r s e t e os pontos A, B, C, D e E da figura a seguir. 

 

Agora, responda: 

a) Que pontos pertencem à reta r?  
b) Que pontos pertencem à reta s?  
c) Que pontos pertencem à reta t?  
d) Que ponto(s) é (são) colinear(es) com B e D? 

 

 

15) Na figura abaixo, encontra-se um retângulo. 

 

Responda: 

  

• a) Qual palavra completa corretamente a afirmação abaixo? 

Os ___________ A, B, C e D são os vértices desse retângulo.  

• b) Quantas retas formam os lados do retângulo? _________  

• c) A superfície do tampo de uma mesa retangular dá ideia de quantos planos? _________ 

 

 

16) Observe as figuras abaixo. 

  



 

Agora, identifique pelo número: 

  

a) a semirreta BA− 

b) a semirreta AB−; 

c) a reta ⟷AB 

d) o segmento AB¯ ¯ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


