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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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8. Passe os números a seguir do sistema de numeração romano para o 
sistema de numeração indo-arábico. Observe que, nestes casos, sempre 
aparece o zero na representação indo-arábica.
 
a) XXX b) CVIII 

c) DCV d) MCC
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9. Para realizar esta atividade, forme dupla com um colega e procedam desta 
maneira: 

a) Primeiro, cada um copia no seu caderno estas frases: 
• Carlos possui 75 carrinhos em sua coleção. 
• Ana leu um livro de 169 páginas. 
• A caixa-d’água comporta 2 650 litros. 

Depois, um dos colegas substitui os números por símbolos romanos, e o 
outro, por símbolos egípcios. 
b) Agora, escrevam as principais vantagens de um sistema em relação ao 
outro. 
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