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Matemática – 8.º Ano

Potências de Expoente Inteiro



Potências

A definição usual de potência, remetendo
para um expoente natural, reporta-se a
uma multiplicação .

Dado a inteiro e n natural, an representa o
produto

a  a  …  a

n factores

O que acontece quando o expoente for
negativo?



Consideremos uma potência de expoente
negativo, a-n, com a diferente de zero.

O seu valor é igual a:

Ou seja, uma potência de expoente negativo
a-n é igual a uma potência cuja base é o
inverso de a e cujo expoente é n.



Exemplos

Na prática, numerador e denominador trocam de
posição.

Pois o inverso de um número “troca” as posições do
numerador e do denominador.



Potências cujas Bases são Fracções

Se tiver uma potência, de expoente n, cuja base
é uma fracção , obtenho uma fracção cujo
numerador é igual a an e cujo denominador é
igual a bn

Exemplos



Operações com Potências

À semelhança do que acontecia para as
potências de base inteira e expoente natural...

As potências de base racional e expoente
inteiro também gozam de propriedades
operatórias para a multiplicação e para a
divisão.

No caso da soma e da subtracção de
potências, a solução passa por determinar o
valor das potências.



Multiplicação de Potências com a mesma
Base

O produto de duas potências de bases iguais é
igual a uma potência com a mesma base e
expoente igual à soma dos outros expoentes.

Na multiplicação de potências com a mesma
base, mantêm-se as bases e somam-se os
expoentes.



Exemplos



Multiplicação de Potências com o mesmo
Expoente

O produto de duas potências de expoentes
iguais é igual a uma potência com o mesmo
expoente e base igual ao produto das outras
bases.

Na multiplicação de potências com o mesmo
expoente, mantêm-se os expoentes e
multiplicam-se as bases.



Exemplos



Divisão de Potências com a mesma Base

O quociente de duas potências de bases iguais
é igual a uma potência com a mesma base e
expoente igual à diferença dos outros
expoentes.

Na divisão de potências com a mesma base,
mantêm-se as bases e subtraem-se os
expoentes.



Exemplos



Divisão de Potências com o mesmo
Expoente

O quociente de duas potências de expoentes
iguais é igual a uma potência com o mesmo
expoente e base igual ao quociente das outras
bases.

Na multiplicação de potências com o mesmo
expoente, mantêm-se os expoentes e
dividem-se as bases.



Exemplos



Potência de Potência

Uma potência de potência é obtida quando uma
potência é elevada a um segundo expoente.

O seu valor é igual a uma potência
com a mesma base e expoente igual
ao produto dos outros expoentes.



Exemplos


