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Tema Genérico do Plano de Aula: 

OPERAÇÕES COM RADICAIS: MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO E POTENCIAÇÃO. SIMULADO OBMEP 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas 
científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 
trabalho. 

 Ser capaz de perceber a importância dos números, suas prioridades, suas inter-relações, seus significados e o 
modo como, historicamente foi construído, bem como sua eficácia na resolução de situações-problema no seu 
cotidiano.  

 Estimular o aluno a fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do 
conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando para isso o 
conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); 
selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar a realidade a sua volta, 

bem como estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 

para resolver problemas, tornando o aluno apto para enfrentar os desafios das séries seguintes. 

Objetos de Conhecimento 

 Números 

 Operações com radicais. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. 

 (EF09MA04AMARP) Identificar uma potência com expoente fracionário como um radical. 

 (EF09MA05AMARP) Efetuar cálculos com números reais, incluindo potências e raízes, fazendo uso de suas 

propriedades. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Um computador/celular, com acesso à internet; 

 Papel, caneta, lápis, borracha, caderno do componente curricular. 

Aplicação/Fixação 

Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra 
acima). 

Todas as atividades exigem conhecimentos já adquiridos. As atividades escolhidas partem de contextos reais e 
de conteúdos matemáticos que precisam ser lembrados e aprofundados. 
 
AULAS 1, 2 E 3 

 
OPERAÇÕES COM RADICAIS – MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 

    Ao realizar as operações de multiplicação e divisão de radicais, devemos atentar a um detalhe importante: 
os índices das raízes são iguais ou diferentes? Para cada um dos casos, agimos de forma diferenciada, 
como poderemos ver a seguir: 

1) Quando os índices são iguais 



Você se lembra das 3ª e 4ª propriedades da radiciação? De acordo com elas, para realizar o quociente ou a 
multiplicação de radicais que possuem o mesmo índice, basta fazer a operação desejada entre os 
radicandos. Vejamos a seguir como realizamos essas operações entre radicais com o mesmo índice: 

 

2) Quando os índices são diferentes 

Para realizar uma multiplicação ou uma divisão entre raízes que apresentam índices distintos, precisamos 
modificá-las para que todas tenham o mesmo índice. Para tanto, podemos aplicar a 2ª propriedade da 
radiciação, que afirma que “a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do 
radical e o expoente do radicando por um mesmo valor”. 

Uma das alternativas mais práticas é encontrar o mínimo múltiplo comum entre os índices, reescrevendo os 
radicais com o novo valor: 

 

            
           POTENCIAÇÃO COM RADICAIS 
 
Para elevar um radical a uma potência, conservamos o índice do radical e elevamos o radicando à potência 
indicada. 

 
 
Atividades: 

1) Efetue as multiplicações: 

 

 
 

2) Calcule: 

 
 

3) Efetue as divisões: 

 

 

https://alunosonline.uol.com.br/matematica/propriedades-radiciacao.html


 
4) Calcule as potências: 

 
 

AULAS 4 E 5 
 

SIMULADO OBMEP 
 

 

 



 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, o estudante deverá apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades. 
Registro de Frequência 

 No retorno às aulas com atividades realizadas, no caderno. 
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%20radicais%20-%20exerc%C3%ADcios%20de%20fixa%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso em 11/05/2020 
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