
LISTA DE EXERCICIOS SOBRE RADICIAÇÃO E POTENCIAÇAO – 8º ANO - MATEMATICA 
 
1) Considerando que cada aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo de duas aulas seguidas, expresso em 
segundos, é de: 

a) 3,0 . 10²                   b) 3,0 . 10³                     c) 3,6 . 10³                      d) 6,0 . 10³                        e) 7,2 . 10³ 
 
2) Escreva os números abaixo em notação cientifica  
a) A distância média entre o Sol e a Terra é de 149 600 000Km _________________________ 

b) A massa do Sol é de aproximadamente1 989 000 000 000 000 000 000 000 000 Kg ____________________ 

c) O diâmetro do Sol é 1 390 000 Km. _________________________ 

d) A velocidade da luz é de aproximadamente 300 000 000 m/s __________________________ 

e) O raio de um átomo é de 0,00000000005 mm. ________________________ 

3) Informações da revista Super Interessante:  
“ O homem produz 8 trilhões de espermatozoides durante a vida. Em cada ejaculação, são liberados entre 250 000 e 
500 000. A mulher nasce com 400 000 óvulos nos dois ovários. Desses, só uns 500 vão maturar. Os que não forem 
fertilizados serão eliminados pela menstruação.”  
Escreva em notação científica o número aproximado de:  
 a) espermatozoides que o homem produz durante a vida. _______________________________ 

b) espermatozoides liberados durante a ejaculação ____________________________________ 

c) óvulos que a mulher nasce nos dois ovários ________________________________________ 

d) óvulos que não vão maturar _____________________________________________________ 

4) Calcule as raízes quadradas abaixo por fatoração em números primos. 

a) √ 8100       b) √ 40.000     c) √ 400       d) √121       e) √144         

f) √169          g) √225            h) √625        i) √2500 

5) a) Complete a tabela abaixo semelhante a que você possui em seu caderno. 
 

                       

                  

 

b) César gosta de praticar exercícios físicos. Ele corre todos os dias uma distância de     quilômetros. Calcule, com 
aproximação de uma casa decimal, a distância percorrida por César diariamente. (Deixar as operações) 

 

6)   
a) Determine a medida do lado de um quadrado que 

possui área igual a 784 𝑐𝑚2. (Deixar as contas) 
 

b) Determine a medida da aresta de um cubo que 

possui volume igual a 1728 𝑐𝑚3. (Deixar as contas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴 = 784 𝑐𝑚2 

𝑉 = 1728 𝑐𝑚3 

 
7) Entre quais números inteiros está o resultado de: 

                                                   𝑐                                                                                        
 
8) Coloque em ordem crescente os números a seguir: 

                                                                                                                                                                 


