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A MATEMÁTICA É RADICAL!

PERCEBER OS NÚMEROS
As frações deixam-te frustrado? Os números põem-te louco? 
Nada temas. Este livro vai levar-te numa viagem pelo mundo 
fascinante da matemática e acabarás por te tornar um perito 
em percentagens e passarás a achar os números decimais 
espetaculares!

Mas nem tudo gira à volta da mecânica da matemática.  
Existem secções neste livro sobre como a matemática 
afeta todo o tipo de realidades, desde como os animais se 
comportam até à forma como ouves música. Muitos dos 
grandes pensadores da história adoravam matemática e  
usavam-na para inventar coisas fixes e descobrir outras novas.

Quer te ajude a resolver os TPC ou quer te ensine alguns factos 
novos com que podes surpreender os teus amigos, este livro 
também fará de ti um apaixonado pela matemática. É garantido!



NÚMEROS PRÁTICOS

visita de estudo
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NÚMEROS PRÁTICOS

NÚMEROS DA ANTIGUIDADE
Muito antes de as calculadoras e os computadores terem  
sido inventados, se os humanos queriam manter o registo  
das coisas que contavam, faziam linhas em paus ou ossos.  
Um dos exemplos antigos mais conhecidos desta forma  
de contar foi descoberto numa gruta na África do Sul.  
Era um osso de babuíno com 29 linhas riscadas. Os testes 
mostraram que os riscos foram feitos há 35 000 anos.

Talhas!

Estas linhas, ou entalhes, podem ter 
sido usados para contar tudo, desde 
animais ou pessoas até à passagem 
dos dias.

No início, o único símbolo numérico 
usado era o «I». Mas eram apenas 
riscos em ossos. Se os humanos 
queriam contar até 1000, tinham  
de encontrar imensos ossos de 
babuíno e riscar «I» 1000 vezes.

Atualmente, existem dez dígitos 
diferentes ou números: 0, 1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8 e 9. Estes dígitos formam  
o que chamamos de sistema decimal, 
que provém da palavra latina decimus, a qual quer dizer «dez».

O sistema decimal é uma forma lógica de contar. A maior parte 
das pessoas teve o primeiro contacto com os números quando 
começou a contar pelos dez dedos das suas mãos. Na verdade, 
a palavra «dígito» também significa «dedo». Foi provavelmente 
como aprendemos a contar e deve ter sido assim que os 
primeiros humanos também começaram. 

CUIDADO!  
ELE ESTÁ A FICAR 

SEM OSSOS!
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DO ZERO AO INFINITO

Contar como um Egípcio

O sistema de contagem mais antigo que conhecemos baseado 
no número 10 era usado há 5000 anos, no Egito. Os Egípcios 
usavam conjuntos de linhas como números até ao nove.  
Era algo deste género:

 

O símbolo que tinham para o 10 era o « » e os números maiores 
usavam combinações de « » e « ». Então, o número 22 escrevia- 
-se assim: « ». Para representar o 100, usavam o « »;  
para o 1000, o « »; e até um milhão, o « ».

Um milhão parecia ser tão grande para os antigos Egípcios que 
também era utilizado para «qualquer número enorme». 

Numerais intemporais

Os Romanos também contavam de dez em  
dez, recorrendo a letras para grafar os números:  
«I» (1), «V» (5), «X» (10), «L» (50) e «C» (100). 
Mais tarde, foram acrescentados  
o «D» (500) e o «M» (1000).

Para escrever um número, as letras eram agrupadas 
e acrescentadas ou retiradas de acordo com  
a ordem. Por exemplo, se o «I» fosse colocado 
antes de uma letra que representasse um número 
maior, significava «um a menos». Ora, «IX» é nove 
ou «um a menos que dez». Os símbolos «CL» 
eram usados para escrever 150, ou 100 mais 50. 

Portanto, as letras «CCLVII» juntas significam 257.

Encontras números romanos em alguns relógios ou no fim de  
alguns programas de TV, para mostrar em que ano foram feitos.
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NÚMEROS PRÁTICOS

TUDO SOBRE NADA
As pessoas usavam sistemas de contagem durante séculos antes 
de se aperceberem de que faltava algo, o zero! Embora um  
homem da Grécia Antiga chamado Ptolomeu tenha feito 
experiências com ele, o zero só  
começou a ser usado regularmente 
no final do século ix. 

Conta comigo

Sem o zero, não havia forma  
de representar a diferença entre, 
digamos, 166, 1066 e 166 000.  
É também um ponto de partida  
útil para tudo: desde cronómetros  
a réguas e também termómetros.

Para fazer esta distinção, foi criado 
um novo sistema de contagem de 
«notação posicional», usando o «valor  
de posição» dos números. Este 
sistema divide os números em colunas, 
começando com os uns ou unidades 
à direita, com as dezenas à esquerda, depois as centenas,  
os milhares e assim por diante. Por exemplo, com o número 
3975, podes facilmente ver que existem três milhares (1000), 
nove centenas (100), sete dezenas (10) e cinco unidades (1).

Neste sistema, depois de chegares ao 9, colocas um 1 na 
coluna das dezenas e regressas ao 0 na coluna das unidades. 
Depois do 19, o 1 na coluna das dezenas muda para 2 e as 
unidades regressam novamente ao 0, e assim por diante, até 
chegares ao 99. De seguida, um 1 é colocado na coluna das 
centenas, e as unidades e as dezenas regressam ao 0. 

CIRCULEM. 
NÃO HÁ  

AQUI NADA 
PARA VER.
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A MATEMÁTICA É RADICAL!

COMO FALAR COM  
OS COMPUTADORES

O sistema de numeração decimal chama-se «base 10». 
Contudo, existem também outras bases. A mais simples 
é a base 2 ou «binária». Usa apenas dois dígitos: 1 e 0.

No sistema binário, em vez de escrevermos «0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»  
e por diante, como é normal, devemos escrever «0, 1, 10, 11, 
100, 101, 110, 111» para representar os mesmos números. Isto 
acontece porque, tal como na base 10, os números binários  
podem ser pensados em colunas. Em vez de contarmos unidades, 
dezenas, centenas e milhares a partir da direita para a esquerda  
— aumentando com os múltiplos de 10 de cada vez —, o valor 
das colunas duplica também de cada vez. A partir da direita 
para a esquerda, a primeira coluna é do 1, a coluna seguinte  
à esquerda é do 2, a seguinte é a do 4, depois a do 8, depois a 
do 16 e por diante. Por exemplo, o número 17 é escrito como 
10001, que significa: «um 16, zero 8, zero 4, zero 2 e um 1»:

 16s 8s 4s 2s 1s 
  1 0 0 0 1

        Esta pode não parecer uma forma muito útil  
de contar, mas é perfeita para a computação.  

Cada computador está cheio 
de transmissores eletrónicos 
minúsculos e cada um deles 
pode estar ligado ou desligado.

Para um computador,  
um transmissor que esteja 
ligado representa um 1  
e um transmissor que esteja 
desligado representa um 0.

242?

AGORA DI-LO 
EM BINÁRIO.
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NÚMEROS PRÁTICOS

Um conjunto de transmissores num computador pode armazenar 
um número binário. O número 5, por exemplo, seria 
armazenado assim — bem, seria se o computador tivesse 
elfos dentro dele:

Os computadores usam o sistema binário para armazenar e 
trabalhar com todo o tipo de dados, não apenas números. 
Tudo, de palavras e sons a imagens, assim como algarismos, 
pode ser convertido num código binário.

Sabias?

Existem muitas outras bases além da base 10 e da base 2. 
A base 8, ou «octal», e a base 64 são também usadas na 
computação, assim como a base 16 ou «hexadecimal», que é 
utilizada para nos referirmos a áreas dentro das memórias dos 
computadores. Recorre aos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e às 
letras A, B, C, D, E e F.
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A MATEMÁTICA É RADICAL!

OPERAÇÕES COMPLICADAS
Quando estás a contar, a adicionar 

ou a subtrair, estás a realizar uma 
«operação». Não é uma operação 
como a dos médicos, mas como  
a que os matemáticos realizam  

quando fazem «aritmética». 

A palavra «aritmética»  
vem do grego antigo 
e significa «a arte dos 
números». Inclui a  

adição, a subtração,  
a multiplicação  
e a divisão, que  
são conhecidas 
como as «quatro 
operações».

Alinha-os!

Uma reta numérica é uma boa forma de pensar acerca dos 
números e das operações. Aqui tens uma reta numérica que 
mostra a adição 2 + 2. A resposta, conhecida como 
soma, na adição, é 4:

A subtração é igualmente simples. Para calculares 10 – 4, 
conta de trás para a frente na reta numérica a partir do 
primeiro número, 10, usando o segundo número, 4. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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NÚMEROS PRÁTICOS

A resposta é a diferença entre os dois números.  
Aqui, é 6: 

A multiplicação é uma adição repetida.  
Por exemplo, para calculares 4 x 3 usando a reta 

numérica, conta simplesmente começando do 0,  
o primeiro «fator» ou número, as vezes indicadas  
pelo segundo fator para obteres a resposta.  

Na multiplicação, esta é conhecida por «produto».  
Aqui, o produto é 12: 
 

A divisão é uma subtração repetida. O exemplo abaixo 
mostra 6 ÷ 3. A reta numérica é delimitada entre 0  
e o «dividendo» — o primeiro número — e depois 

dividida em segmentos iguais, que vão equivaler ao 
segundo número — o «divisor». O comprimento de 
cada segmento é o quociente, que é como a resposta  
é conhecida na «divisão». Aqui, é 2: 

Para a adição e a multiplicação, não interessa como o cálculo  
é escrito. 2 + 3 é o mesmo que 3 + 2. Contudo, vale a pena  
lembrar que o mesmo não é válido para a divisão e a subtração. 
7 – 2 não é o mesmo que 2 – 7, e 12 ÷ 3 não é o mesmo  
que 3 ÷ 12.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



16

A MATEMÁTICA É RADICAL!

O NOME DOS NÚMEROS
Já deves ter percebido que os números têm muitos nomes 
impressionantes. Surpreende o teu professor de matemática 
quando mostrares que sabes a diferença entre números 
«inteiros» e «irracionais». Continua a ler para saberes mais.

Como assim, inteiro?

Até agora, este livro tem analisado os números 
inteiros, a começar pelo 0, seguindo uma reta 
numérica com 1, 2, 3, etc. Os números inteiros, 
incluindo os números «negativos» — aqueles 
à esquerda do zero na reta numérica —, são 
conhecidos como «inteiros». Os números 
à direita do zero na reta numérica são 
conhecidos como «números positivos». 

Formas dos números

Provavelmente já ouviste falar de números 
«quadrados». São números que podem ser 
obtidos a partir da multiplicação de um número 
inteiro por ele mesmo, como o 4, que é 2 x 2, 

ou o 9, que é 3 x 3. Mas será que sabias que também existem 
números «triangulares»? Esses são números na série 1, 3, 6, 10 
e assim por diante (ver página 20).

Números irracionais

Os números são «racionais» se forem obtidos pela divisão  
de um número inteiro por outro inteiro. Então, 1⁄2, 8, 4 2⁄3 podem  
ser escritos como 1 ÷ 2, 64 ÷ 8, 14 ÷ 3, respetivamente. 
Portanto, são todos números racionais. Os números «irracionais», 
como a raiz quadrada de 2* (ver página 22), exibida como √2,  
e √47, não podem ser escritos assim. 
* A raiz quadrada é um número que, multiplicado por si mesmo, dá um 
determinado número. Por exemplo, 4 é a raiz quadrada de 16 porque 4 x 4 = 16.
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NÚMEROS PRÁTICOS

NÚMEROS INDIVISÍVEIS
A maior parte dos números pode ser dividida em números 
inteiros mais pequenos ou «fatores» (ver página 15). 
Por exemplo, 4 pode ser dividido em dois lotes de 2.

Entretanto, alguns números não podem ser divididos desta 
forma e só podem ser divididos por eles próprios ou por 1. 
Por exemplo, o número 13 não pode ser dividido por nenhum 
número a não ser 1 e 13. Números indivisíveis como estes 
são chamados de «números primos». Os primeiros são 2, 3, 5, 
7, 11 e 13, mas existem números primos muito maiores que, 
surpreendentemente, só podem ser divididos por si mesmos 
ou por 1.

Sabias?

Os matemáticos adoram os números primos e, embora 
eles sejam fáceis de compreender, são muito misteriosos. 
Isso acontece porque não se inserem 
em nenhum padrão regular, por 
isso não existe outra forma 
de os encontrar a não ser 
por tentativa e erro.

Alguns matemáticos 
competem entre si para 
ver quem consegue 
ser o próximo a encontrar 
o maior número primo. 
O último a ser encontrado 
tem mais de 22 milhões 
de dígitos. É tão grande 
que levaria mais de quatro 
meses a ser escrito à mão!




