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Guião para o Aluno – Actividade e Registo 7 (texto informativo)

Questão-problema: Como foi surgindo a Representação Numérica?

Os algarismos e suas representações...

Os algarismos da civilização egípcia

A antiga civilização egípcia começou por volta de 4000 a.C. 

(quatro mil anos antes de Cristo ter nascido). Mais tarde os 

primitivos  clãs  (grupos  de  populações)  formaram  dois 

grandes reinos: um ao Norte e o outro a Sul. 

Por volta do ano 3300 a.C. (três mil e trezentos anos antes de Cristo ter nascido) o 

reino do Sul venceu o do Norte e o Egipto transformou-se num Estado único. O 

governo  desse  estado,  fez  surgir  a  criação  de  um  sistema  de  escrita  -  os 

hieroglíficos.

Os  algarismos  hieroglíficos, numeração  correspondente  à  escrita  da  antiga 

civilização  egípcia  e  que inicialmente  representavam a  unidade e  os  primeiros 

números da seguinte forma:

 Leitura da esquerda para a direita Leitura da direita para a esquerda
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 Algarismos fundamentais da numeração hieroglífica egípcia e as suas principais variantes.

(http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/algarismos/   em 14/11/10)  

                     Professora Isabel Oliveira

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/algarismos/introducao.htm
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/algarismos/
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Guião para o Aluno –  Registo 7

Questão-problema: Como foi surgindo a Representação  

Numérica?

Os algarismos e suas representações....

Os algarismos na civilização egípcia

Depois de terem lido com muita atenção o texto (informativo 7), respondam às 

seguintes questões:

1. De que sistema de numeração nos fala o texto?

__________________________________________________________________

2. Por volta de que ano começou a civilização egípcia?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. O que significam as letras a.C     quando acompanham uma data?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. O que são os algarismos hieroglíficos?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Inicialmente, o que é que eles representavam?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nome do par: _______________________________________ Data: ___/___/___

                     Professora Isabel Oliveira


