
WAGNER FILHO MATEMÁTICA SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO



Sistema de numeração
A escrita numérica dos povos antigos.

Observe, no quadro abaixo, como 
alguns povos registravam a escrita 
dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 100.
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Sistema de numeração egípcio

Vamos conhecer um pouco sobre o sistema de numeração egípcio. 

Os egípcios registravam quantidades utilizando sete símbolos:
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Para representar os números, usavam o processo aditivo, ou seja, o valor do número 
correspondia à soma dos valores de cada símbolo.

Vale lembrar que:

cada símbolo podia ser repetido até nove vezes;
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os valores correspondentes a cada símbolo eram sempre adicionados, não importando a 
ordem em que os símbolos estavam escritos.
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1. Sobre o sistema de numeração egípcio, responda: 
a) Quantos símbolos eram utilizados?

b) Quantas vezes os símbolos podiam ser repetidos?

c) Havia símbolo para o zero?
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2. Indique qual alternativa está correta. 

3. Utilize os símbolos egípcios para representar os números a seguir. 
a) 136 b) 2 345 
c) 10 234 d) 10 111 
e) 100 010 f) 1 000 100
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Sistema de numeração romano

O sistema de numeração romano ainda hoje é utilizado: 
• nos mostradores de alguns relógios; 
• na indicação de capítulos e volumes de livros; 
• na designação de séculos; 
• na designação, em ordem cronológica, de papas e reis de mesmo nome; 
• na numeração de títulos, capítulos, seções e incisos de leis.
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Justapondo essas letras, é possível escrever números. Para isso deve-se 
obedecer a estas regras: 
• Não existe símbolo correspondente ao zero. 
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1. Qual foi o sistema de numeração mais utilizado na Europa até o século XIII?

2. Quais eram os símbolos empregados pelos romanos para escrever os 
números?

3. Quais são os símbolos que podem ser repetidos seguidamente no sistema de 
numeração romano?
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4. Represente os números a seguir de acordo com o sistema de 
numeração romano. 
a) 146 g) 1 047 
b) 523 h) 2 673 
c) 652 i) 4 536 
d) 796 j) 5 689 
e) 869 k) 10 499 
f) 973 l) 3 000 000 

5. No sistema de numeração romano havia algum símbolo para 
representar o número zero?
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6. Represente os números a seguir de acordo com o sistema de numeração 
indo-ará bico. 
a) LXXXIX g) MCDLII 
b) CDLXI h) MMDCXXX 
c) DLXXXV i) CCXXIV 
d) DCCXLIX j) XICXXXVI 
e) DCCCLXXVI k) IVCVII 
f) CMXIX l) CMXLIV
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7. Reescreva os itens a seguir no seu caderno, usando o sistema de 
numeração romano. 
a) Luís Quinze 
b) Ano 34 
c) Capítulo 20 
d) Século vinte e um 
e) Papa Pio Doze 
f) Dom Pedro Segundo 
g) Papa Bento Dezesseis 
h) Dom João Sexto 
i) Papa João Paulo Segundo
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