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Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Como transformar da base 10 para uma outra base 
qualquer? 

 

Dividimos o número de base 10 pela base que se quer 
passar, em seguida o quociente desta divisão, divide-se pela 
base novamente, e assim sucessivamente, até que o 
quociente seja menor que a base. O novo número será 
formado pelo último quociente seguido de todos os restos 
da direita para a esquerda. 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Exemplos: 

Passar o número 39 para a base 2: 
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Passar o número 347 para a base 7: 

 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Passar o número 974 para a base 8: 

 

 
 

 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

E como transformamos um número escrito em uma base 
diferente de dez, para a base dez? 

 

Somam-se todos os produtos dos algarismos, da direita 
para a esquerda, pelas potências, em ordem crescente, a 
partir de zero, na base indicada. 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Exemplos 

Passar o número 101 da base 2 para a base 10: 

 

 

 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Exemplos 

Passar o número 101011 da base 2 para a base 10: 

 

 
 

 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Exemplos 

Passar o número 1021 da base 3 para a base 10: 

 

 
 

 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Passar o número 4576 da base 9 para a base 10: 

 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Transformação de um número numa base diferente de dez, 
em outra base diferente de dez 

 

Passamos o número indicado para a base 10 e em seguida 
para a base pedida. 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Exemplos: 

Passar o número 101 da base 2 para a base 3. 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Passar o número 431 da base 7 para a base 6 



Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

Passar o número 3241 da base 6 para a base 8 


