
           

Durante os primeiros dias de aula, viajamos pelo tempo e aprendemos sobre os 

diferentes sistemas de numeração, de civilizações primitivas, até chegar ao modelo 

indo-arábico, utilizado até os dias de hoje. 

Trago, para leitura e para aprender um pouco mais, um texto que fala do ZERO, 

símbolo que, por muito tempo, não era utilizado pelas civilizações, por representar o 

NADA, mas que hoje tem uma grande importância na matemática. 

 

O ZERO 

“O sábio mais sábio do mundo foi o que descobriu o nada. 

Nada mesmo. Ele teve a ideia genial de que onde não há nada, 

nadinha mesmo, há o nada. E fez do nada um algarismo, o 

zero.” 

 

A Ciência seria impossível sem a Matemática e a Matemática mais impossível 

ainda, sem o zero. É difícil imaginar como a humanidade pôde atravessar tantos 

milênios, produzindo muitos homens sábios, que sabiam a verdadeira Matemática, ou 

não tinham instrumentos para criar uma. É certo que os egípcios sabiam fazer, com 

seus astrólogos, muitos cálculos astronômicos. Os gregos eram filósofos, que ainda nos 

espantam por sua inteligência. Os romanos nos legaram leis que funcionam até hoje. 

Coordenando relações entre as pessoas. 

Mas a nenhum deles ocorreu essa ideia fundamental, de que onde não há nada, 

algo existe: o nada. Com o zero, que não é nada, pode-se coordenar os números, 

assim: o número um é um só, com um zero adiante, ele decuplica, passa a ser dez; dois 

zeros, ele centuplica; três, ele milifica. Posto o zero na frente do número, ele se divide. 

O um, com um zero na frente, é um décimo; com dois zeros na frente, é um centésimo, 

etc. e tal. 

Vou dar a você, de presente, hoje, uns números grandotes, para você se divertir. 

O primeiro é 60.000.000.000.000.000.000.000.000.000, com um 6 e 28 zeros. É a idade 

da Terra, em milhões de anos. 
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O segundo número é 0,000.000.000.000.000.000.000.000.166, formado por um 

zero, uma vírgula e mais 24 zeros seguidos do número 1666. Este número corresponde 

à massa do átomo de hidrogênio, em gramas. 

Isso não é nada. Podemos fazer números muitíssimo maiores. Se você fizer um 

número que vá daqui até a Lua, ele ainda não será o maior número do mundo. Pondo 

mais um zero, ele se multiplica por dez, e vai por aí afora. Parece brincadeira, não é? 

 

RIBEIRO, Darcy. Noções das Coisas 

 

Então, vamos ver algumas atividades, usando os diferentes tipos de números. 

Para economizar papel, você não precisa imprimir estas atividades. Copie no seu 

caderno, iniciando pelo título AULAS PROGRAMADAS 24 e 25 de Março de 2020. 

1. Usando os algarismos 4 e 5, escreva todos os números possíveis, com dois 

algarismos. 

 

 

 

2. Usando os algarismos 1, 4 e 8, escreva todos os números possíveis de três 

algarismos distintos. 

 

 

 

 

3. Usando os algarismo 0, 1 e 2, escreva todos os números possíveis de três 

algarismos 

 

 

 

 



4. Observe a sequência das figuras a seguir e o valor que cada uma representa: 

 

De acordo com a lógica apresentada, qual é o valor que a terceira figura 

representa? 

 

 

 

5. Ligue os pares de números correspondentes a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 



6. Escreva os números a seguir nos três sistemas de numeração indicados: 

 ROMANO EGÍPCIO MAIA 

67    

195    

642    

1.038    

4.851    

 

7. No 6º Ano do Ensino Fundamental, não estudaremos os números negativos, 

mas falamos sobre eles e que eles existem. Um exemplo do dia-a-dia de cada 

um de nós é o número que representa a temperatura, que pode ser medida 

por um termômetro. 

Sabemos que temperaturas positivas (sinal +) são temperaturas que, no 

termômetro, aparecem acima de 0 (zero) e temperaturas negativas (sinal -) 

são temperaturas que, no termômetro, aparecem abaixo do 0 (zero). 

Em uma cidade em que faz muito frio durante o inverno, foram registradas, 

durante um dia, as seguintes temperaturas: 

 

 
 
OBS: Os números na vertical representam as temperaturas e os números na horizontal 
representam a hora em que determinada temperatura foi medida. 
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a) Qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Em que horário isso 
aconteceu? 

b) Qual foi a temperatura mínima registrada nesse dia? Em que horário? 
c) De quantos graus variou a temperatura nesse dia? (Dica: Calcule a variação de 

temperatura pela diferença entre as temperaturas máxima e mínima). 
d) Das 5 horas até às 7 horas, a temperatura aumentou ou diminuiu? Quantos 

graus?  
(Dica: Calcule a variação de temperatura entre dois instantes pela diferença 
entre o valor da temperatura ao final do período e o valor da temperatura no 
início do período. 

e) A que horas os termômetros marcaram 2º C? E em que horário marcaram -2º 
C? 

f) Qual foi a variação de temperatura entre 18 horas e 21 horas? 
 


