
 

Valor posicional 

 

1- Ordem 

 

Nas últimas aulas, retomamos alguns conhecimentos que você e seus 

colegas foram construindo ao longo de sua escolaridade. Revimos a forma 

como um número é formado, levando em consideração o valor do algarismo, 

que muda de acordo com a posição que ele ocupa no número. A esse valor 

que depende do lugar do algarismo dá-se o nome de valor relativo. 

Também vimos que quando somamos os valores relativos de um 

número, temos como resultado o próprio número.  

 

Você sabe por que razão o valor de um algarismo pode mudar? 

Porque nosso sistema de numeração é posicional, ou seja, cada 

posição que pode ser ocupada por um algarismo tem um valor.  

 

Existem vários sistemas de numeração e nem todos são parecidos com 

o nosso. O sistema romano, que iremos aprender durante o 4º ano, é muito 

diferente. Imagine você que ele não tem um símbolo para o zero! Mas, o nosso 

jeito de escrever e compor os números, chamado de SISTEMA DE 

NUMERAÇÃO DECIMAL tem um símbolo para representar o zero = 0. 

A existência desse algarismo possibilitou que a escrita numérica 

pudesse contar apenas com dez símbolos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,) e, com eles, 

fosse possível formar uma infinidade de números, pois a posição deles 

determinaria seu valor. 

 

 

 

 

 

Você já ouviu falar de unidade, dezena e centena, não é? O que você 

se lembra sobre isso? 



 

 

 

 

Muito bem, esses nomes são dados a certas posições que um algarismo 

pode ocupar num número.  E essas posições, conhecidas como ORDEM, é 

que definem, conforme já falamos, o valor relativo do algarismo. 

Responda: quanto vale o algarismo 8 quando ele ocupa: 

a) A ordem das Unidades: ________________________ 

b) A ordem das Dezenas: _________________________ 

c) A ordem das Centenas:_________________________ 

 

Como você fez para descobrir o valor relativo do algarismo 8 quando ele 

estava na ordem das dezenas? Você fez algum cálculo mental? Qual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Interessante né? 

 

 Uma parte das alunas e alunos do 4º ano fizeram o cálculo 8 x 10 = 80 

para definir o valor do 8. Outros colegas apenas “acrescentaram” um zero no 

final do número. Será que existe relação entre o acréscimo do zero no final do 

número e a multiplicação por 10? Faça um teste! Use a calculadora e 

multiplique os seguintes números por 10, verifique o resultado e diga o que há 

em comum em todos eles: 

 

Número Número x 10 

234  



45.678  

98.724  

5.720  

28  

15  

2  

5  

9  

 

Pois é! O acréscimo do zero no final do número é uma propriedade 

matemática que diz que quando um número é multiplicado por 10 ele “ganha” 

um zero no final. E se multiplicar por 100? E por 1.000? O que acontece?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

O que essas multiplicações por 10, 100 e 1.000 têm a ver com o nosso 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL? Tudo! Decimal é uma palavra que 

tem relação com Dez. Significa que o nosso jeito de formar números é um 

“sistema de base dez”. 

Você pode estar pensando “não estou entendendo nada!”, mas está 

enganado! Você já sabe muitas coisas sobre isso, apenas não tinha 

transformado esse conhecimento em um “conceito matemático formal”, como 

estamos fazendo agora. Quer ver? 

 

 

Observe o número 234. 

 

Qual é o valor relativo do: 



2 = ________________ 

3= ________________ 

4= ________________ 

 

Você, provavelmente escreveu, 200, 30, 4, certo? 

200 = 2x 100 

  30= 3x 10 

    4= 4x1. 

Viu só? Para determinar esses valores relativos, você utilizou seu 

conhecimento sobre SND (sistema de numeração decimal) 

Se nós fizéssemos um cartaz que nos ajudasse a verificar o lugar e o 

valor dos algarismos, isso ajudaria bastante nessa formalização dos conceitos 

né? Esse cartaz existe! É o CARTAZ DE VALOR E LUGAR – CVL. 

 

Veja o CVL só das ordens: 

 

CENTENAS (C) DEZENAS (D) UNIDADES (U) 

VALOR 
ABSOLUTO X 100 

VALOR 
ABSOLUTO X 10 

VALOR 
ABSOLUTO X 1 

9 6 3 

 

Para o número 963 teremos: 9x100 + 6 x 10 + 3x 1 = 900  + 60 + 3 = 

963 

 

 

 

 

 

 


