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NÚMEROS DECIMAIS 

1. INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO 

Existem animais que alcançam marcas incríveis, por 
exemplo, a rã é capaz de saltar a uma distância de 1,6 me-
tros. Se pensarmos em seu tamanho ela pode ser considerada 
uma excelente saltadora. 

Quanto ao homem, o recorde mundial de salto em 
distância foi estabelecido por Mike Powell, em 1991, que al-
cançou a distância de 8,92 metros. 

Nas informações acima, podemos observar o uso de 
números com vírgula, ou seja, os números decimais.os números decimais.os números decimais.os números decimais.   

1.1) Número Decimal 
Todo número que pode ser representado por uma fra-

ção é chamado número decimal. 

Exemplo: 
� 0,1 é um número decimal, pois pode ser represen-

tado pela fração .
10

1
    

� 0,333... é um número decimal, pois pode ser re-

presentado pela fração 
3

1
. 

2. FRAÇÕES DECIMAIS 

É toda fração cujo denominador é uma potência de 
10, isto é, 10, 100, 1000, 10000... 

Exemplos: 

10000

27
,

1000

5
,

100

2
,

10

1
  São frações decimais. 

3. TRANSFORMAÇÕES DE FRAÇÃO PARA 
NÚMERO DECIMAL 

� Quando a fração é decimal 
Observe as frações: 

{
{

casa

zero

1

1

2,0
10

2
= (dois décimos),  

{
{
casas

zeros

2

2

23,0
100

23
=  (23 centésimos) 

{
{
casas

zeros

3

3

237,0
1000

237
=  (duzentos e trinta e sete milésimos), 

{
{

casa

zero

1

1

8,4
10

48
=  (4 inteiros e 8 décimos). 

A partir dos exemplos acima podemos observar que na 
transformação de fração decimal para número decimal, a 
quantidade de algarismo que fica depois da virgula é a mes-
ma quantidade de zeros do denominador. 

� Quando a fração não é decimal 
Observe os exemplos a seguir: 

 

1) 5,02:1
2

1
==   

1
0

2
0,5  

2) ...333,03:1
3

1
==  

A partir desses exemplos, podemos observar que para 
transformar uma fração em um número decimal, basta efetuar 
a divisão, do numerador pelo denominador. 

4. TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO DECIMAL 
PARA FRAÇÃO DECIMAL 

� Para transformar um número decimal em uma fra-
ção decimal, procedemos da seguinte maneira: 

� O numerador é o número decimal sem a virgula e 
sem os zeros iniciais; 

� O denominador é o algarismo 1 seguido de tantos 
zeros quantas forem as casas decimais. 

Exemplos: 

0,25 = 
100

25
; 4,72 = 

100

472
; 

4,7 = 
10

47
; 0,002 = 

1000

2
. 

5. OPERAÇÕES COM NÚMEROS DECIMAIS 

5.1) Soma e Subtração 
Para somar ou subtrair números decimais, devemos 

proceder da seguinte maneira: 
� Igualar a quantidade de casas decimais; 
� Colocar vírgula embaixo de vírgula; 
� Somar ou subtrair como se fossem naturais, ali-

nhando a vírgula do resultado com a das parcelas. 

Exemplos: 
Ao entrar de férias, Francisco resolve viajar. Após ar-

rumar suas malas, verificou que uma delas estava com 26,37 
quilos e a outra com 8,4 quilos. Qual é o peso da bagagem 
de Francisco?  

Para determinar o peso da bagagem de Francisco, de-
vemos somar o peso de suas malas. 

26,37
+ 8,40

34,77 quilos 

Para embarcar sem excesso de bagagem, Francisco 
não poderia levar mais que 30 quilos de bagagem. Sendo as-
sim, determine em quantos quilos a bagagem de Francisco 
excedeu? 

34,77
-

30,00
4,77 quilos  
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5.2) Multiplicação 
Para multiplicar números decimais devemos proceder 

da seguinte maneira: 
a) Multiplicar os números como se fossem naturais; 
b) Damos ao produto uma quantidade de casas deci-

mais igual à soma das quantidades das casas decimais dos 
fatores. 

Considere a seguinte situação: 
Para confeccionar uma camisa, dona Francisca utiliza 

2,6 metros de tecido, sabendo que o metro do tecido custa R$ 
6,35. Qual será custo de dona Francisca ao confeccionar es-
sa camisa?   

6,35
x

2,6
3810

+ 1270
16,510

Duas casas decimais
Uma casa decimal

Três casas decimais 

5.3) Divisão 
Para dividir dois números decimais, procedemos da 

seguinte maneira:    
a) Igualamos o número de casas decimais do dividen-

do e do divisor; 
b) Eliminamos a virgula; 
c) Efetuamos a divisão entre os números naturais obti-

dos. 

Exemplo: 
Em uma festa junina, dona Maria ficou responsável pe-

la barraca do refrigerante, sendo assim ela comprou 24 litros 
de refrigerante. Sabendo que cada copo, cabe 0,3 litros. 
Quantos copos dona Maria ira utilizar?  

Para dividir 24 por 0,3, devemos igualar a quantidade 
de casas decimais. Em seguida eliminando as vírgulas temos: 

 
24

-
24
0

0,3
80

 
 

Logo dona Maria irá utilizar 80 copos. 

Observações: 
� Para multiplicar um número decimal por 10, 100, 

1000..., Andamos com a virgula para a direita, 
respectivamente, uma, duas, três,... Casas deci-
mais. 

Exemplos: 
6,25 x 10 = 62,5 
6,25 x 100 = 625 ou 625,0 
6,25 x 1000 = 6250 

� Para dividir um número decimal por 10, 100, 
1000,..., Andamos com a virgula para a esquerda 
respectivamente, uma, duas, três,... Casas deci-
mais. 

Exemplos: 
  25,6:10 = 2,56 

25,6:100 = 0,256 
 25,6:1000 = 0,0256 

5.4) Potenciação de Números Decimais 
Sabemos que ao efetuar uma multiplicação de fatores 

iguais, estamos realizando uma operação chamada de poten-
ciação.  

Assim, com os números decimais temos: 

a) ( ) ( ) ( ) 09,03,03,03,0
2

=×=  ; 

b) ( ) 44,12,12,12,1
2

=×= ; 

c) ( ) 008,02,02,02,02,0
3

=××=  

Observações: 
1) Toda potência, com base diferente de zero, de ex-

poente 1 é igual a própria base.  

Assim, ( ) 2,02,0
1

=  , ( ) 0004,00004,0
1

= etc. 

2) Toda potência, com base diferente de zero, de ex-
poente zero é igual a 1.  

Assim, ( ) 142,0
0

=   , ( ) 1341,0
0

= . 

EXERCÍCIOS 

1 Usando os símbolos >, < ou = compare os números 
abaixo: 
a) 5,1................5,02 
b) 43,25...........43,250 
c) 0,358..............0,4 
d) 15,402..........15,41 

 

2 Dona Sônia foi ao supermercado, e comprou dois produ-
tos, o primeiro custou R$ 13,48 e o segundo custou R$ 
58,35. Sendo assim, responda: 
a) Quanto dona Sônia gastou nas compras? 
b) Qual a diferença de preço entre os dois produtos? 

 

3 Seu Luis resolveu presentear seus três filhos, e comprou 
uma bicicleta para cada um. 
Uma das bicicletas custou R$ 105,30 a outra custou R$ 
97,20 e a terceira custou R$ 112,70. De acordo com as 
informações acima responda: 
a) Quanto seu Luis gastou nas três bicicletas? 
b) Qual a diferença de preço entre a bicicleta mais cara e 
a mais barata?  

 

4 Marcelo possui R$ 77,30. Seu irmão, Marcos, possui R$ 
25,50 a mais que Marcelo e Henrique possui R$ 32,30 a 
mais que Marcos. Quanto possui os três juntos? 
a) R$ 102,80 
b) R$ 135.10 
c) R$ 218,40 
d) R$ 315,20 
e) R$ 413,60 

 

5 Um comerciante comprou de um atacadista 15 quilos de 
margarina a R$ 1,80 o quilo, 45 quilos de sabão em pó 
a R$ 1,15 o quilo e 85 caixas de aveia a R$ 0,85 a cai-
xa. Sabendo que o comerciante pagou a compra com 
duas notas de R$ 100,00. Qual foi o seu troco?    
a) R$ 49,00 
b) R$ 89,00 
c) R$ 78,75 
d) R$ 151,00 
e) R$ 162,00 
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6 (VUNESP)(VUNESP)(VUNESP)(VUNESP) Uma pipa de vinho contém 63 garrafas de 0,7 
litros cada uma. Se cada garrafa tivesse 0,9 litros, cada 
pipa conteria?   
a) 40 garrafas 
b) 49 garrafas 
c) 54 garrafas 
d) 72 garrafas 
e) 81 garrafas 

 

7 Um jogador de futebol tem 62,7 quilogramas. Após uma 
partida, ele ficou com 59,3 quilogramas. Quantos quilo-
gramas ele perdeu durante a partida? 
a) 2,4 quilogramas 
b) 2,7 quilogramas 
c) 3,0 quilogramas 
d) 3,2 quilogramas 
e) 3,4 quilogramas 

 

8 Para cercar um terreno,    Mauro necessita de 91 metros de 
arame. Sabendo que ele já tem 49,35 metros. Quantos 
metros ele ainda precisa? 
a) 34,57 metros 
b) 36,27 metros 
c) 39,46 metros 
d) 40.65 metros 
e) 41,65 metros 

 

9 Em uma excursão feita de ônibus, a viagem durou 20 ho-
ras. Sabendo que a velocidade média desenvolvida pelo 
ônibus foi de 78,4 quilômetros por hora. Qual foi a dis-
tancia percorrida nessa viagem? 
a) 1568 quilômetros 
b) 1438 quilômetros 
c) 1398 quilômetros 
d) 1278 quilômetros 
e) 1118 quilômetros 

 

10 João foi ao supermercado e comprou 2,44 quilogramas 
de maça. Sabendo que o quilograma da maça custava 
R$ 1,75. Quanto João gastou no supermercado? 
a) R$ 3,58 
b) R$ 3,27 
c) R$ 4,27 
d) R$ 4,58 
e) R$ 5,27 

 

11     Um tonel contém 33,75 litros de vinho. Sabendo que o 
vinho é engarrafado em garrafas de 0,75 litros. Quantas 
garrafas serão necessárias para engarrafar todo o vinho? 
a) 42 
b) 43 
c) 44 
d) 45 
e) 46 

 
 
 
 
 
 

12 Uma panificadora recebe uma encomenda de 48 quilo-
gramas de farinha. Para ser vendida, o proprietário da 
panificadora resolve embalar essa farinha em sacos de 
0,5 quilogramas. Quantos sacos serão utilizados?  
a) 94 
b) 95  
c) 96 
d) 97 
e) 98 

GABARITO 

1  
a) > 
b) = 
c) < 
d) < 

2  
a) 71, 83 
b) 44, 87 

3  
a) 315,2 
b) 7,4 

4 D 

5 A 

6 B 

7 E 

8 E 

9 A 

10 C 

11 D 

12 C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


