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Matemática das cavernas 

 Se você acha que matemática e um bicho-de-sete-cabeças, imagine o que 

achavam os homens das cavernas, eles conviviam com noções de matemática sem 

desconfiar que “ela esta em toda parte”. 

 Mesmo há muito tempo, na pré-história nossos antepassados já tinham noção 

dos números, claro que eles não sabiam contar, mas percebiam que as coisas 

mudavam numericamente. 

 Por exemplo, que os dias passavam e os filhos estavam aumentando. 

Começaram então a gravar em ossos essas noções de quantidade (já que devia ser 

difícil guardar tudo de cabeça) esses ossos entalhados são os registros mais antigos 

que existem, de mais ou menos 20.000 anos atrás. 

 Aos poucos, os povos primitivos aprenderam a usar os dedos das mãos e dos 

pés para lembrar pequenos números. E tem muita gente que faz isso ate hoje. 

Também usavam as partes do carpo para medir as extensões e descobriram quais as 

formas geométricas mais adequadas para as suas peças de cerâmica e para as pontas 

das lanças.  

 Assim cada cultura foi desenvolvendo um método de conhecimento e 

progredindo nesta ciência tão importante. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “Matemática das cavernas”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 5 parágrafos. 

3) Como era a matemática para os humanos da pré-história? 

R: Eles tinham noção de número, mas não sabiam contar. Eles percebiam que as 

coisas mudavam numericamente. 

4) Cite um exemplo de como os homens usavam a matemática, na pré-história. 

R: Eles começaram a gravar em ossos a quantidade de filhos que tinham. 
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5) De acordo com o texto qual é a idade dos registros mais antigos que existem, 

de ossos entalhados? 

R: Estes ossos são de mais ou menos 20.000 anos atrás. 

6) O que os primitivos passaram a usar para contar, depois de ossos? 

R: Eles começaram a usar os dedos para contar quantidades pequenas. 

7) Qual é o tema principal do texto? 

R: O texto fala sobre o desenvolvimento da matemática. 

8) Em sua opinião o que significa a expressão “bicho-de-sete-cabeças”? 

R: Resposta pessoal. (algo muito difícil) 


