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DIVISÃO COM NÚMEROS DECIMAIS  

 

Exemplo 1: Efetue a divisão abaixo: 

 

1) Temos 9 dividido por 2; 

2) Fazemos a conta normalmente. Deu resto 1. 

3) Para continuar a conta: 

-adicionamos uma vírgula ao resultado; 

-adicionamos um zero ao resto. O resto era um, com o zero virou 10. 

4) Continuamos a conta. Dez dividido por 2. 

EXERCÍCIO 1: Calcule: 

a) 14 : 4  b) 51 : 6  c) 31 : 5 

Exemplo 2: Efetue a divisão abaixo: 

 

1) Efetuamos a divisão normalmente; 

2) Adicionamos um zero ao resto e uma vírgula ao resultado; 

3) Continuamos a conta: Dez dividido por 4; 

4) Como sobrou resto de novo (2), adicionamos zero ao resto de novo. O 2 vira 20; 

5) Continuamos a conta de novo: Vinte dividido por 4. Desta vez, a conta termina com resto zero. Assim, finalizamos a 
conta. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO /SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EXERCÍCIO 2: Calcule: 

 

a) 21 : 4  b) 50 : 8 

 

Exemplo 3: Efetue a divisão abaixo: 

 
1) Temos 8,4 dividido por 2; 

 

2) 8,4 tem uma casa depois da vírgula.  

2 não tem vírgula, e, por isso, não tem casa depois da vírgula. 

 

3) -Devemos igualar as casas decimais após a vírgula.  

-Como o número 2 não tem vírgula, podemos colocar uma vírgula ao final dele. (não tem problema).  

-E colocamos um zero. 2 e 2,0 é a mesma coisa. 

-Agora 8,4 e 2,0 têm uma casa depois da vírgula. Que bom! Conseguimos igualar as casas depois da vírgula! 

 

4) Depois de igualar as casas depois da vírgula, retiramos as vírgulas.  

 

Depois, resolvemos a conta como os procedimentos descritos anteriormente: 

 
 

EXERCÍCIO 3: Calcule: 

 

a) 7,5 : 3  b) 9,3 : 3,1  c) 8,9 : 5 

 

 

 

  

 


