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Divisão “infinita” 
 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Dízimas periódicas: fração geratriz.  (EF08MA05) Reconhecer e utilizar 

procedimentos para a obtenção de uma fração 

geratriz para uma dízima periódica. 

Objetivos 

 Relacionar frações e dízima periódica. 

 Obter a fração geratriz a partir da dízima periódica. 

Recursos utilizados 

 Calculadora (uma por dupla de alunos). 

 Lápis grafite. 

 Folha impressa com as atividades descritas na 

etapa 2. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 50 minutos) 

Essa etapa tem como objetivo verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre divisões. Para 

isso, providencie com antecedência calculadoras que serão utilizadas durante esta sequência didática. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula escrevendo na lousa algumas divisões para os alunos resolverem. É interessante que as 

divisões sejam diversificadas: com resto igual ou diferente de zero, com quociente inteiro ou na forma 

decimal. Oriente-os a utilizar o algoritmo usual (método da chave) para efetuar as divisões. Se 

considerar pertinente, revise o algoritmo na lousa antes de eles iniciarem a atividade.  

A seguir apresentamos alguns exemplos com quociente inteiro: 

I) 19003 ∶  3 

Quociente: 6 334 

Resto: 1 

II) 3030 ∶  3  

Quociente: 1 010 

Resto: 0 

III) 330 ∶  20 

Quociente: 16 

Resto: 10 
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IV) 35 ∶  4 

Quociente: 8 

Resto: 3 

E alguns exemplos com quociente na forma decimal: 

V) 4 ∶  8 

Quociente: 0,5 

Resto: 0 

VI) 7 ∶  5 

Quociente: 1,4 

Resto: 0 

 

Depois, proponha uma divisão do tipo 1 ∶ 3 para retomar o conceito de dízima periódica. 

Questione os alunos se essa divisão tem fim, se ela é exata ou não exata. Espera-se que eles 

percebam a regularidade do resto e do quociente, isto é, que a cada divisão o valor do resto se repete 

(1) e o mesmo número é colocado no quociente (3).  

Em seguida, apresente na lousa a resolução dessa divisão. Leve os alunos a perceberem que a 

fração 
1

3
 pode ser escrita na forma decimal por uma dízima periódica: 0, 3.  

Em seguida, organize a sala em duplas e entregue uma calculadora para cada uma, propondo aos 

alunos um desafio: que descubram qual divisão resulta na dízima periódica 0, 7 e que representem 

essa divisão por meio de uma fração. 

Dê um período da aula para que os alunos façam tentativas. Caso perceba que eles não estão 

avançando, comente que o divisor é o número 9 e incentive-os a fazerem testes para dividendos 

menores que 10. Espera-se, então, que eles obtenham 7 ∶ 9 como resposta. 

Proponha outras dízimas, por exemplo, 0, 2 e 0, 5. Permita que utilizem a calculadora para 

verificarem as regularidades que considerarem convenientes. Aproveite para explicar como é possível 

verificar com a calculadora se o resultado de uma divisão é uma dízima periódica, visto que ela possui 

uma quantidade limitada de dígitos no visor. 

Espera-se que, por meio de tentativas, eles percebam que, quando apenas um algarismo se repete 

na parte decimal, o denominador da fração geratriz é igual a 9, e o numerador é igual ao período, isto 

é, 
𝑥

9
= 0, 9̅, em que 𝑥 é um número racional qualquer. 

A partir desse resultado formalizado e verificado, proponha aos alunos outro desafio, relacionado 

às dízimas que possuem um período formado por dois algarismos distintos, como 0, 25. Diga aos 

alunos que eles podem utilizar a calculadora para realizar testes e verificar hipóteses. 

Encerre essa etapa explicando aos alunos que a fração geratriz, quando representada na forma 

decimal, produz dízimas periódicas simples ou compostas. Portanto, toda dízima periódica pode ser 

representada na forma fracionária. Comente que você fará essa demonstração na lousa na  

próxima aula.  
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2ª etapa (2 aulas: em média 50 minutos) 

Nessa etapa os alunos irão conhecer a demonstração algébrica para a obtenção de uma fração 

geratriz.  

Atividade 1 

Inicie a aula apresentando aos alunos a demonstração algébrica de como obter a fração geratriz de 

dízimas simples e compostas, e também de dízimas em que a parte inteira é diferente de zero.  

Retome alguns exemplos de dízimas periódicas e peça aos alunos que observem. 

1. 0,6666666... 

Período: 6 (um algarismo)  

2. 0,23232323... 

Período: 23 (dois algarismos) 

3. 0,562562562... 

Período: 562 (três algarismos). 

Em seguida, inicie a demonstração. 

Para obter a fração geratriz da dízima periódica 0,66666... procedemos da seguinte maneira: 

 chamamos de 𝑥 a dízima 0, 6. Assim, 𝑥 = 0,666. .. (I) 

 multiplicamos por 10 ambos os membros da igualdade (I): 10𝑥 = 6,666. .. 

 subtraímos 𝑥 de ambos os membros da igualdade: 

10𝑥 – 𝑥 = 6, 666…⏟  
𝑥

– 𝑥 

9𝑥 = 6 

𝑥 =
6

9
 

Portanto, a fração geratriz de 0, 6 é 
6

9
, ou, na forma irredutível, 

1

3
. 

Comente que é possível determinar a fração geratriz de uma dízima que tenha um período com 

dois algarismos distintos de maneira parecida. Em seguida, faça um exemplo. 

Para obter a fração geratriz da dízima periódica 0,434343... procedemos da seguinte maneira: 

 chamamos de 𝑥 a dízima 0, 43. Assim, 𝑥 = 0,434343. .. (ii) 

 multiplicamos por 100 ambos os membros da igualdade (ii): 100𝑥 = 43,434343. .. 

 subtraímos 𝑥 de ambos os membros da igualdade: 

10𝑥 – 𝑥 = 43, 434343…⏟      
𝑥

– 𝑥 

99𝑥 = 43 

𝑥 =
43

99
 

Portanto, a fração geratriz de 0, 43 é 
43

99
. 

Em seguida, demostre a fração geratriz de uma dízima cujo período não inicia logo após a vírgula, 

por exemplo, 8,9666... 

 Chamamos de 𝑥 a dízima 8,96. Assim, 𝑥 = 8,9666. .. (III) 
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 Multiplicamos por 10 ambos os membros da igualdade (III):  

10𝑥 = 89,666. .. 

10𝑥 = 89 + 0, 666. . .⏟  
6
9

 

10𝑥 = 89 +
6

9
 

10𝑥 =
807

9
 

𝑥 =
807

90
 

Portanto, a fração geratriz de 8,96 é 
807

90
, ou, na forma irredutível, 

269

30
. 

Em seguida, entregue uma folha impressa com algumas atividades para os alunos verificarem se 

compreenderam o conteúdo desenvolvido. Caso não seja possível imprimir, escreva as atividades na 

lousa e peça aos alunos que as copiem e resolvam no caderno. A seguir, apresentamos alguns 

exemplos de atividades. 

1. Efetue as divisões a seguir. 

a) 255 ∶ 17 = _________ 

b) 1 ∶ 9 = _________ 

c) 483 ∶ 3 = _________ 

d) 25 ∶  99 = _________ 

e) 4 ∶  5 = _________ 

f) 706 ∶  90 = _________ 

 

2. Determine a fração geratriz de cada número decimal abaixo. 

a) 0,525252 ... = _________ 

b) 0,666 ... = _________ 

c) 0,32444 ... = _________ 

d) 5,241241241 ... = _________ 

e) 0,525252 ... = _________ 

f) 0,444 ... = _________ 

g) 0,6424242 ... = _________ 

h) 7,213131313 ... = _________ 

i) 0,48121121121 ... = _________ 

j) 34,212121 ... = _________ 

Respostas: 

1. a) 15; b) 0,1111...; c) 161; d) 0,2525...; e) 0,8; f) 7,8444... 

2. a) 
52

99
; b) 

2

3
; c) 

73

225
; d) 

5236

999
; e) 

52

99
; f) 

4

9
; g) 

636

990
, h) 

7141

990
; i) 

48073

99900
; j) 

1129

33
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Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento da habilidade trabalhada nesta 

sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos oralmente. 

1. O que é uma dízima periódica? 

É um número que, quando escrito na forma decimal, a partir de certo algarismo, se repete infinitamente. 

2. O que produz uma fração geratriz, quando representada na forma decimal? 

Uma fração geratriz, quando representada na forma decimal, produz dízimas periódicas simples ou compostas. 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção na explicação do professor?   

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Identifiquei uma dízima periódica, realizando divisão de números inteiros?   

Determinei corretamente a fração geratriz de um número decimal?   

 


