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Guião para o Aluno – Actividade e Registo 8 (texto informativo)

Questão-problema: Como foi surgindo a Representação Numérica?

Os algarismos e suas representações...

Os algarismos da civilização romana

Na  matemática,  os  romanos  (habitantes  da  antiga  cidade  chamada  Roma) 

dedicaram-se a assuntos práticos que surgiam, por exemplo, no comércio (compra 

e  venda  de  produtos)  e  nas  questões  militares  (com  o  exercito  romano).  No 

entanto, os romanos foram autores de um sistema de numeração diferente das 

outras civilizações. 

O algarismo um era simbolizado por um traço vertical e o mesmo acontecia para 

os algarismos dois, três e quatro. Para representar o  algarismo 5 os romanos 

escolheram um traço, sugerido pela inclinação do polegar em relação aos outros 

dedos, essa representação foi sendo alterada chegando até nós como V.

Para o algarismo dez, que correspondia ao número de dedos das duas mãos, a 

representação  escolhida  foi  o  cruzamento  de  dois  traços com  diferentes 

direcções, sugerido pela posição dos dois polegares X.

Sistema de numeração romana até 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I II III IV V VI VII VIII IX X

www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/algarismos/os romanos (30/10/10)
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA   
ÁREA DE PROJECTO  -  2º ANO DE ESCOLARIDADE  - 2010/2011

“A Educação em Matemática  como meio de Formar para o Sucesso Educativo”

Guião para o Aluno – Registo 8 

Questão-problema: Como foi surgindo a Representação  
Numérica?

Os algarismos e suas representações...

Os algarismos da civilização romana

Depois de terem lido com muita atenção o texto (informativo 8), respondam às 

seguintes questões:

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Como era simbolizado o algarismo um no sistema de numeração romano?

__________________________________________________________________

3. O que escolheram os romanos para representar o algarismo cinco?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Como é que hoje representamos o algarismo cinco, em numeração romana?

__________________________________________________________________

5. Ao que é que correspondia o algarismo dez. 

__________________________________________________________________

6.  Qual  a  letra  com que  se  representa  hoje o  algarismo  dez,  em numeração 

romana?

__________________________________________________________________

7. Copia, para a tabela a numeração romana até 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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