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Sistema de numeração decimal e potenciação 

Público-alvo: 6o ano 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática discute o conceito de potenciação e algumas propriedades importantes 

dessa operação – ferramenta muito utilizada na Matemática e fundamental para a representação de 

fenômenos e medidas. O desenvolvimento desta sequência tem como objetivo relacionar estes 

conteúdos com contextos históricos para justificar a necessidade e a relevância da potenciação, bem 

como constatar sua evolução ao longo dos séculos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Introduzir conceitos elementares relacionados à potenciação. 

• Discutir propriedades importantes da potenciação. 

• Elaborar uma pesquisa a respeito de matemáticos e problemas históricos da Matemática 
relacionados à potenciação. 

 

Material necessário 

• Dados. 

• Calculadora. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Sistema de numeração decimal: 
características, leitura, escrita e 
comparação de números naturais  
e números racionais representados 
na forma decimal. 

(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu 
no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas,  
de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e 
função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números 
naturais e números racionais em sua representação decimal. 
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Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e 
potenciação) com números 
naturais. 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais  
ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de 
estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com  
e sem uso de calculadora. 

Aproximação de números para 
múltiplos de potências de 10. 

(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos 
da potência de 10 mais próxima. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Introduzindo o conceito de potenciação 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: calculadora e dados 

Organize os alu]nos em duplas e disponibilize uma calculadora e um dado para cada dupla.  

Peça a cada aluno da dupla que jogue o dado uma vez: o resultado obtido na primeira jogada deverá 

ser multiplicado por ele mesmo o número de vezes equivalente ao resultado da segunda jogada do 

dado. Por exemplo, se o primeiro aluno da dupla obtiver 5 no dado e o segundo aluno obtiver 6, a 

dupla deverá multiplicar o número 5 por ele mesmo 6 vezes. Peça aos alunos que utilizem a calculadora 

para encontrar os produtos, anotando sempre os cálculos no caderno: 

5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 15 625 

Solicite aos alunos que repitam esse procedimento mais algumas vezes com os dados e, então, 

sugira que façam o mesmo utilizando os números 2 (equivalendo à primeira jogada) e 20 (equivalendo 

à segunda jogada), ou seja, o número 2 será multiplicado por ele mesmo 20 vezes. Oriente a turma a 

representar esse cálculo no caderno; em seguida, abra uma discussão sobre potenciação. Explique aos 

alunos que existe uma notação usual para essa operação, que foi inicialmente utilizada por René 

Descartes no século XVII em seu livro La Géométrie (1637). Apresente a notação com alguns exemplos: 

2 × 2 × 2 × 2 = 16 = 24 

7 × 7 × 7 × 7 = 2 401 = 74 

Discuta o papel da base e do expoente nesta representação e peça aos alunos que reescrevam 

os cálculos desenvolvidos na primeira parte da aula, utilizando agora a notação usual. Oriente-os a 

refletir sobre qual era o papel de cada lançamento de dado na atividade: o primeiro lançamento de 

dado nos fornecia a base ou o expoente? E o segundo lançamento? Encerre a aula sugerindo à turma 

que retome a atividade com os dados, utilizando agora a notação para a operação da potenciação. 
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Aula 2 – Algumas questões sobre potenciação 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: calculadora 

Inicie esta aula retomando a atividade da aula anterior. Proponha aos alunos algumas questões 

para motivar o estudo sobre o assunto, como: 

• Qual número é o maior: 24 ou 74? 

• Qual número é o maior: 74 ou 75? 

• Qual número é o maior: 37 ou 73? 

• Qual número é o maior: 35 ou 102? 

Ao apresentar cada uma das questões, permita aos alunos que, em duplas, explorem e pensem 

em estratégias próprias para descobrir a relação entre os números. Depois dessa primeira análise, 

colete as respostas e as justificativas de cada dupla. Entre uma questão e outra, faça um pequeno 

debate sobre o que se pode perceber e, com o auxílio da turma, enumere as propriedades que foram 

descobertas. Discuta a relação entre potências com expoentes iguais e bases diferentes (primeiro  

item), entre potências com bases iguais e expoentes diferentes (segundo item) e potências com bases 

e expoentes diferentes (terceiro e quarto itens). Espera-se que eles descubram que 74 > 24, 74 < 75, 

37 > 73 e 35 > 102.  

 

Aula 3 – Potências de base 10 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: calculadora 

Novamente organize os alunos em duplas e distribua uma calculadora para cada uma delas. 

Peça que calculem estas potências: 

• 102 = 100 

• 103 = 1 000 

• 104 = 10 000 

• 105 = 100 000 
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Pergunte aos alunos o que é possível descobrir com esses exemplos. Guie a discussão para que 

eles descubram a relação entre o expoente e a quantidade de algarismos 0 no número e, no fim, peça 

-lhes que façam mais testes para confirmar essa regularidade. 

Em um segundo momento, solicite que multipliquem 102 por 103 e escrevam a resposta 

(100 000) como uma potência de base 10. Realize o mesmo procedimento com a multiplicação de 103 

por 104 e pergunte se é possível descobrir alguma regularidade. A discussão deve auxiliá-los a 

apreender a relação entre a soma dos expoentes e a potência que indica o resultado do cálculo  

(102 × 103 = 105). Questione se essa propriedade continua válida para outras bases e incentive-os a 

realizar alguns testes para que constatem que a resposta é afirmativa. 

Prosseguindo as explorações, peça-lhes que multipliquem as potências de base 10 com outros 

números naturais. Veja algumas sugestões de cálculos para apresentar aos alunos: 

• 2 × 102 = 200 

• 4 × 105 = 400 000 

• 2 × 107 = 20 000 000 

Mais uma vez promova uma conversa em que todos os alunos possam expor as respectivas 

observações. Ajude-os a observar a relação entre cada produto, inferindo, por exemplo, que 

300 = 3 × 100 = 3 × 102, que é um múltiplo de uma potência de 10. 

Para encerrar, mostre à turma que é possível encontrar outras potências que não possuem 

base 10, mas que podem ser aproximadas a uma potência deste tipo ou a um múltiplo, utilizando, para 

isso, alguns exemplos: 

• 210 = 1 024 ≃ 1 000 = 103 

• 39 = 19 683 ≃ 20 000 = 2 × 104 

Proponha aos alunos que encontrem outras potências cuja aproximação para múltiplos de 

potências de base 10 seja factível. Solicite que, em grupos, apresentem soluções para o restante da 

turma, discutindo as aproximações realizadas. 

Para encerrar esta aula, peça aos alunos que, como tarefa de casa, façam uma pesquisa sobre 

potenciação ao longo dos séculos. Solicite que pesquisem os fatos por tópicos: nomes, datas e 

acontecimentos. Incentive-os, nesta mesma pesquisa, a buscar o significado do termo “googol” e seu 

valor, além de apresentar um exemplo sobre o emprego da potenciação no dia a dia.   
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Aula 4 – Pesquisa sobre a história da Matemática: potenciação 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em roda 

Recursos e/ou material necessário: lápis, borracha e caderno 

Inicie a aula organizando os alunos em roda e converse com eles sobre a pesquisa solicitada 

na aula anterior. Peça que falem um pouco a respeito das informações obtidas e questione-os acerca 

das fontes que utilizaram.  

Veja alguns fatos interessantes sobre o assunto aqui estudado que poderão auxiliá-lo na 

discussão: 

• Os babilônios já conheciam a potenciação, escrevendo seus cálculos em pequenas tábuas 
de argila. Também há referência à potenciação no papiro de Rhind, documento egípcio de 
cerca de 1650 a.C. 

• A palavra “potência” foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates de Quios (470-410 a.C.). 
Mas o grego que dominou com maestria este conceito foi o filósofo e matemático 
Arquimedes (c. 287-c. 212 a.C.). Ele tinha o intuito de calcular o número de grãos de areia 
que caberiam no Universo, documentando este seu desejo no trabalho O contador de 
areia. Para Arquimedes, o Universo era uma esfera com raio equivalente à distância entre 
a Terra e o Sol, e, segundo seus cálculos, o número de grãos de areia necessário para 
enchê-lo é da ordem de 1051. 

• Diofanto de Alexandria (c. 200-c. 284) e Bhaskara (c. 1114-c. 1185) também conheciam os 
conceitos de potenciação e utilizavam uma notação diferente da atual, assim como 
Tartaglia (c. 1500-c. 1557) e Cardano (1501-1576), ilustres matemáticos do século XVI.  

• O termo “googol” refere-se a um número representado por 1 seguido de 100 zeros, ou 
seja, 10100. O número foi criado por Edward Kasner em 1938, e o nome foi sugestão de um 
garoto de 8 anos, sobrinho de Edward, que também inventou o nome de outro número, o 
“googolplex”, representado por 1 seguido de um googol de zeros, ou seja, 10googol. Se o 
googolplex fosse escrito sobre uma reta e a distância entre algarismos consecutivos fosse 
de 1 milímetro, ele não caberia na Via Láctea. Algo também interessante é que o nome do 
conhecido site de busca Google foi inspirado no termo “googol”.  

Discuta com os alunos como a potenciação se apresenta em nosso cotidiano. Alguns exemplos: 

exprimir números muito “grandes” (como a distância entre planetas e estrelas) ou muito “pequenos” 

(como as dimensões de um ser microscópico), auxiliar em expressões matemáticas (como no teorema de 

Pitágoras), etc. Peça que compartilhem as observações a que chegaram e tire as dúvidas que possam surgir. 

Para finalizar, construa na lousa, com a ajuda dos alunos, uma linha do tempo com as datas e 

todas as informações obtidas por eles na pesquisa solicitada na aula 3. 
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Os alunos podem ser avaliados ao longo de todas as atividades propostas. Note como eles 

trabalham em duplas, como justificam as respectivas observações para a classe, como utilizam a 

calculadora na aula e como organizam as informações apresentadas. O momento de apresentação da 

pesquisa é muito útil para avaliar as fontes e a profundidade do que foi pesquisado, além de verificar 

a apresentação oral de cada aluno. 

 

Questões para auxiliar na aferição dos objetivos de aprendizagem 

1. Sem o auxílio de uma calculadora, responda: 25 é maior ou menor que 52? 

2. Sem o auxílio de uma calculadora, calcule os produtos 3 × 103 e 2 × 104. Qual deles é maior? 

3. Qual das informações sobre a potenciação na história da Matemática você achou mais relevante 
ou interessante? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1. Maior: 25 = 32 > 52 = 25. 

2. 3 × 103 = 3 000 e 2 × 104 = 20 000; 20 000 > 3 000. 

3. Resposta pessoal. 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/99-Oliveira-Ponte(Educ&Mat-potencias).doc
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/99-Oliveira-Ponte(Educ&Mat-potencias).doc
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