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Olá, professor (a) que, assim como eu, procura conhecer diferentes 

maneiras de aprender um conteúdo para que, então, possa construir novos 

saberes para também ensinar de diferentes formas!  

Este produto educacional é voltado ao ensino de matemática, sobre 

divisão entre dois números, com o objetivo de apresentar diferentes 

possibilidades de ensinar esse conteúdo no Ensino Fundamental.  Conta com 

conceitos e métodos de resolução de problemas envolvendo a divisão. Além 

disso, inclui propostas de ensino de divisão com apoio do Material Dourado, um 

recurso manipulável, conhecido, de fácil acesso, mas que muitas vezes não é 

utilizado com esse propósito. Acompanha uma dissertação onde constam 

estudos teóricos e apontamentos relacionados, visa contribuir como apoio para 

a prática e para a construção de saberes de professores que ensinam matemática.  

Ele foi concebido como se fosse uma caixa de ferramentas na forma de 

fichas que podem ser utilizadas de acordo com a necessidade dos professores. 

São abordados os seguintes métodos de divisão entre dois números: 

 Método das subtrações sucessivas; 

 Método usual (processo longo e processo curto);  

 Método da divisão pela decomposição; 

 Método da divisão por fatores;  

 Método dos múltiplos do divisor. 

São apresentadas propostas de resolução de problemas que utilizam cada 

um desses métodos, algumas delas utilizando o Material Dourado. Os problemas 

foram retirados de livros didáticos de 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental.  

Além da apresentação dos métodos, foram explorados os dois conceitos 

fundamentais da divisão: a partição que consiste em dividir um valor em partes 

iguais (também conhecido como divisão igualitária ou divisão justa) e a 

medição que busca verificar quantas vezes um determinado valor cabe em outro 

(ou seja, quantas vezes o divisor cabe no dividendo). Também foram exploradas 

APRESENTAÇÃO 
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as divisões exatas (quando o resto é igual a zero) e as divisões inexatas (quando 

o resto é diferente de zero), todas elas representando quantidades discretas. 

É importante ressaltar que existem outras formas de resolver uma divisão, 

além das apresentadas nesse material e, também, que todos os métodos aqui 

abordados representam uma sugestão ao professor, podendo ser adaptados às 

mais diversas realidades e situações que o(a) professor(a) acreditar ser 

pertinente à sua prática. Ou seja, todo o material se apresenta como uma 

sugestão podendo, inclusive, ser aperfeiçoado durante o seu uso. 

Apresento a “caixa de ferramentas da divisão”: 

 

 

                                                           

  

                              

Bom uso!            

  

APRESENTAÇÃO 
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TERMOS 

 Os termos de uma divisão consistem em: dividendo, divisor, quociente e 

resto. Onde: 

 

 A relação existente entre esses quatro termos consiste em: 

Dividendo = Divisor x Quociente + Resto 

 

  

A DIVISÃO 

Lembrete: 

O resto deve ser maior ou 

igual a zero e menor que o 

divisor. 
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CONCEITOS 

1. PARTIÇÃO (DIVISÃO IGUALITÁRIA) 

 O conceito de partição está associado à ideia de repartir em partes iguais.  

“Nos problemas de partição conhece-se o número total de elementos em um 

conjunto, que deverá ser distribuído igualmente em um número de partes 

predeterminado, devendo-se calcular o número de elementos em cada parte”.  

(SCHLIEMANN e CARRAHER, 1998, p. 97).   

Podemos exemplificar da seguinte forma: “D. Maria fez 15 doces para dividir 

igualmente entre três bandejas. Quantos doces serão colocados em cada 

bandeja?”. (SCHLIEMANN e CARRAHER, 1998, p. 97). 

2. MEDIÇÃO (“QUANTAS VEZES CABE?”) 

 O conceito de medição é também conhecido como “quotição”, 

representado pela pergunta “quantas vezes cabe?”, onde buscamos descobrir 

quantas vezes o valor do divisor “caberá” no valor do dividendo.  

 “Nos problemas de quotição, o conjunto conhecido deve ser dividido em partes 

de grandeza previamente estabelecida, devendo-se calcular o número de partes 

que serão obtidas”. (SCHLIEMANN e CARRAHER, 1998, p. 97).  

Exemplificando, temos: “D. Maria fez 15 doces e quer arrumar esses doces 

colocando três doces em cada bandeja. De quantas bandejas ela vai precisar?”. 

(SCHLIEMANN e CARRAHER, 1998, p. 97). 

  

A DIVISÃO 

Referência  

SCHLIEMANN, Analúcia; CARRAHER, 
David W. (organizadores). A 
compreensão de conceitos 
aritméticos: Ensino e pesquisa. 
Campinas, SP: Papirus, 1998. 
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GRANDEZAS CONTÍNUAS E DISCRETAS 

1. GRANDEZA CONTÍNUA 

 “Na divisão de grandezas contínuas, o resto pode ser subdividido sem 

alterar o significado das partes que resultarão da divisão”. (CENTURIÓN, 2002, 

p. 206). Desse modo, quando trabalhamos com grandezas contínuas estaremos 

lidando com grandezas (massa, tempo, comprimento etc.) de coisas que podem 

ser subdivididas como, por exemplo: uma barra de chocolate, o terreno de uma 

fazenda, a duração de um jogo de futebol etc.  

2. GRANDEZA DISCRETA 

 “Numa divisão de uma quantidade discreta pode sobrar um resto, mas 

não haveria sentido em subdividi-lo”. (CENTURIÓN, 2002, p. 206). As 

grandezas discretas representam grandezas que não podem ser subdivididas, ou 

seja, referente a coisas que, no contexto do problema, não faz sentido serem 

subdivididas. Por exemplo: quantidade de pessoas em um ônibus, quantidade de 

animais em um zoológico, quantidade de canetas em um estojo etc.  

Neste produto educacional lidamos apenas com problemas que envolvem 

grandezas discretas, uma vez que seu objetivo é explorar o processo de 

resolução da divisão por diferentes métodos cujos resultados podem ser exatos 

ou inexatos, porém todos esses problemas podem ser adaptados.    

 

 

  

A DIVISÃO 

Referência  

CENTURIÓN, Marília. Conteúdo e 
Metodologia da Matemática: 
Números e Operações. 2ª ed. São 
Paulo: Scipione, 2002. 

 

Observação 

Divisões exatas são as 

divisões em que o resto é 

igual a zero e divisões 

inexatas são aquelas em 

que o resto é maior do que 

zero. 
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 DIVISÃO NÃO IGUALITÁRIA 

1. Ana possuía 15 balas e resolveu repartir com suas duas amigas: Marta e 

Paula. Ela ficou com 6 balas para si, deu 4 balas para Marta e 5 para Paula. 

Em sua opinião, o que a Ana fez foi uma divisão? Explique. (Adaptado)*  

 Esse problema propõe a exploração da divisão sem realizar o conceito de 

divisão igualitária, com o objetivo de discutir com os alunos o que eles entendem por 

divisão, se é de forma igualitária ou não. Comentar que esse exemplo não apresenta 

uma divisão “errada”, mas apenas diferente, uma vez que depende do objetivo do 

problema ou situação para realizar a divisão igualitária. 

 Resposta do problema (apesar de ser um problema de opinião, sugestão de 

resposta): Ana fez uma divisão, porém de forma não igualitária. 

2. Felipe pegou 18 biscoitos para distribuir, na hora do recreio, entre seus 

amigos: Marcos, Luís e Gabriel. A distribuição será feita de forma que cada 

um receba uma quantidade diferente do outro. Quem ficou com mais 

biscoitos? Quem ficou com menos biscoitos? Sobraram biscoitos? 

(Adaptado)* 

 Esse problema busca trabalhar com a divisão 

sem que essa seja igualitária. Nesse caso, várias 

perguntas são apresentadas, então a sugestão é 

trabalhar uma de cada vez, discutindo com os alunos 

as respostas – já que várias opções de resposta 

podem ser apresentadas, inclusive, com sobra de 

biscoitos ou não.  

 Resposta do problema: como é um caso de problema aberto (problema em 

que não há apenas uma resposta correta) faremos duas sugestões para discussão 

com os alunos. Por exemplo: 8 biscoitos para Marcos, 6 para o Luís e 4 para o 

Gabriel, sem sobra de biscoitos. Ou ainda, 7 biscoitos para Marcos, 5 para Luís e 4 

para o Gabriel, sobrando 1 biscoito. 

 

ATIVIDADES DE INTRODUÇÃO AO ENSINO DA DIVISÃO 

Buscar discutir todas as 

respostas apresentadas pelos 

alunos, para que fique clara a 

divisão não igualitária 

proposta pela atividade. 
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3. Faça uma distribuição diferente da anterior. Distribua os 18 biscoitos de 

maneira que sobrem alguns. (Adaptado)* 

 Nesse problema, tem-se o intuito de explorar outras formas de resolução, 

podendo, inclusive, haver respostas com quantidades iguais. Quando a correção for 

realizada, é interessante discutir as respostas, questionando qual amigo ficou com 

mais, qual ficou com menos, quantos biscoitos sobraram etc. 

 Resposta do problema: não há apenas uma resposta correta, por se tratar 

de um problema aberto. Uma opção de resposta seria: Marcos ficou com 5 biscoitos, 

Luís com 5 e Gabriel com 6, restando 2 biscoitos como sobra. 

4. Desta vez, você distribuirá igualmente os 18 biscoitos entre os amigos de 

Felipe. (Adaptado)* 

 Agora, a distribuição deverá ser realizada, necessariamente, em quantidades 

iguais, com o objetivo de introduzir o conceito matemático de divisão, que consiste 

na divisão igualitária. Como, nessa parte introdutória, o algoritmo da divisão ainda 

não foi apresentado, os alunos podem realizar a divisão livremente, seja utilizando 

material manipulável ou realizando algum tipo de cálculo. 

 Resposta do problema: cada amigo de Felipe receberá 6 biscoitos, pois 18:3 

é igual a 6. 

 

  

ATIVIDADES DE INTRODUÇÃO AO ENSINO DA DIVISÃO 

*Referência  
BRASIL. Sistema Nacional de 
Formação de Profissionais da 
Educação Básica (GESTAR I): 
Matemática. Brasília: Secretaria 
de Educação Básica, Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação: MEC/SEB/FNDE, 2007. 
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DIVISÃO NÃO IGUALITÁRIA E IGUALITÁRIA 

Descubra em cada situação, quando a divisão foi feita em partes iguais*: 

1. Carlos dividiu seus 8 carrinhos de brinquedo da seguinte maneira: 4 para 

ele e 4 para seu irmão. 

2. Solange deu 5 balas para a Sandra e ficou com 10 balas. 

3. Paulo colocou 12 ovos em cada caixa. 

4. Cada caixa de chocolate tem 10 barras de chocolate. 

5. Sérgio guardou suas figurinhas em pacotes com mais ou menos 5 

figurinhas. 

 Aqui o problema busca diferenciar as divisões igualitárias das não igualitárias, 

onde os alunos devem reconhecer essas diferenciações nas situações 

apresentadas. Ainda, com um problema nesse formato, é possível introduzir o 

conceito de divisão igualitária quando forem discutidas as respostas dos alunos. 

Resposta do problema: as divisões em partes iguais são apresentadas nas 

situações 1, 3 e 4. 

  

ATIVIDADES DE INTRODUÇÃO AO ENSINO DA DIVISÃO 

*Referência  
BRASIL. Sistema Nacional de 
Formação de Profissionais da 
Educação Básica (GESTAR I): 
Matemática. Brasília: Secretaria 
de Educação Básica, Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação: MEC/SEB/FNDE, 2007. 
 

É importante, nessa etapa, 

explorar com os alunos o 

significado da divisão 

igualitária e aproveitar a 

oportunidade para 

formalizar o conceito 

matemático da divisão para, 

posteriormente, trabalhar 

com as divisões igualitárias 

somente. 
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CONCEITO DE PARTIÇÃO E MEDIÇÃO 

1. Juliana quer distribuir igualmente 12 lápis em 4 caixinhas. Quantos lápis 

haverá em cada caixinha? (Adaptado)*  

 Nesse problema, ainda não há a necessidade de utilização do algoritmo da 

divisão. É possível realizar a divisão utilizando material manipulável (como o próprio 

lápis ou material dourado, por exemplo). Nesse caso, temos um problema de 

partição, pois queremos distribuir de forma igualitária uma quantidade de lápis, em 

subconjuntos dele.  

A pergunta pode ser feita da seguinte maneira: ao dividir 12 lápis em 4 

partes iguais, quantos lápis haverá em cada parte? Assim, a repartição será feita 

de modo que cada caixinha ficará com 3 lápis. A divisão pode ser realizada, 

distribuindo um lápis por vez, até que terminem todos os 12. 

 Resposta do problema: cada caixinha terá 3 lápis. 

2. Juliana deseja separar 12 lápis em caixinhas, de forma que cada caixinha 

fique com 3 lápis. De quantas caixinhas ela precisará? (Adaptado)* 

 Nesse caso, também não há a necessidade de utilização do algoritmo da 

divisão ainda, pois é possível realizar a divisão de outras maneiras, uma vez que se 

trata de valores pequenos.  

 Agora, temos um problema de medição, pois precisamos descobrir quantas 

vezes os 3 lápis “cabem” nos 12 lápis disponíveis.  

A pergunta pode ser feita da seguinte forma: ao dividir 12 lápis em grupos 

de 3, quantos grupos serão formados? Assim, para a realização da divisão 

podemos separar grupos de lápis de 3 em 3 até que terminem todos os lápis. Desse 

modo, conseguiremos formar 4 grupos contendo 3 lápis cada um. 

 Resposta do problema: Juliana precisará 

de 4 caixinhas, para que cada uma contenha 3 

lápis 

  

*Referência  

BRASIL. Programa de Formação 
Continuada de Professores dos 
Anos/Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental (Pró-
Letramento): Matemática. 
Brasília: Secretaria de Educação 
Básica: MEC/SEB, 2008. 

 

ATIVIDADES DE INTRODUÇÃO AO ENSINO DA DIVISÃO  
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1. MÉTODO DAS SUBTRAÇÕES SUCESSIVAS 

Conhecendo o método: Esse método consiste em fazer sucessivas subtrações 

do valor do divisor (ou múltiplos dele) até zerar o valor do dividendo, ou até que 

o resto seja menor que o divisor. Sendo assim, visa explorar a subtração durante 

o processo de resolução da divisão, como pode ser observado nos exemplos a 

seguir: 

Exemplo com resto igual a zero 

 

 

Exemplo com resto maior que zero 

 

 

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 

Nesse exemplo, temos que na 

divisão de 20 por 6, o valor 6 

foi subtraído 3 vezes no total 

(1+1+1), e ainda sobraram 

duas unidades de resto, 

portanto o resultado da 

divisão de 20 por 6 é igual a 

3, com resto igual a 2. 

Nesse exemplo, temos que 

na divisão de 12 por 3 o 

valor 3 foi subtraído 4 vezes 

no total (1+1+1+1), 

portanto o resultado da 

divisão de 12 por 3 é igual a 

4. 

A primeira pergunta a 

fazer é: 3 unidades 

“cabem” 1 vez em 12 

unidades? Sim! Então 

realizaremos a primeira 

subtração. Em seguida, 

faremos a pergunta: 3 

unidades “cabem” 1 vez 

em 9 unidades? Sim! 

Então realizaremos a 

subtração. E assim 

sucessivamente até zerar  

o resto (ou até que o resto 

seja menor que o divisor). 

Nesse caso, a primeira 

pergunta a fazer é: 6 

unidades “cabem” 1 vez 

em 20 unidades? Sim! 

Então realizaremos a 

primeira subtração. 

Conforme o exemplo 

anterior, assim 

sucessivamente até que o 

resto seja menor que o 

divisor. 



14 
 

“Quando o processo das subtrações sucessivas é bem explorado, a criança 

consegue efetuar as etapas necessárias com segurança e estabelece mais 

facilmente relações com o algoritmo longo da divisão, o que contribui para a 

compreensão de todo o processo.” (BRASIL, 2008, p. 21). 

Indicação de uso: Pode ser recomendado como utilização para a introdução da 

exploração de métodos de resolução da divisão – uma vez que inicialmente os 

valores costumam ser pequenos, precedendo o algoritmo usual, buscando a 

compreensão do aluno quanto ao conteúdo de divisão.  

 

  

Referência  

BRASIL. Programa de Formação 
Continuada de Professores dos 
Anos/Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental (Pró-
Letramento): Matemática. 
Brasília: Secretaria de Educação 
Básica: MEC/SEB, 2008. 

 
 

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 
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2. MÉTODO USUAL (PROCESSOS LONGO E CURTO) 

Conhecendo o método: O algoritmo usual da divisão, método mais comumente 

utilizado, utiliza a transformação das ordens dos algarismos em sua resolução: 

uma centena é igual a dez dezenas, uma dezena é igual a dez unidades etc. 

Entretanto, é necessário que os alunos compreendam o processo que há por trás 

método. É importante que, ao utilizar esse método, fique claro para os alunos a 

transformação das ordens dos algarismos (centenas em dezenas, dezenas em 

unidades etc.), para que consigam associar o processo ao quociente obtido. 

Confira os exemplos dos processos longo e curto: 

Processo Longo 

 

 

 Agora, restaram 3 unidades para finalizarmos a divisão. Como esse resto 

possui valor igual ao divisor, ainda é possível continuar a divisão, portanto: 

 

 

 Assim, o quociente é igual a 51. 

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 

É possível dividir 1 centena 

em 3 partes iguais? Não! 

Então, precisaremos 

agrupar a centena com as 5 

dezenas do dividendo. 

Assim, teremos 15 dezenas 

para fazer a divisão, dado 

que 1 centena equivale a 10 

dezenas! 

É possível dividir 3 

unidades em 3 partes 

iguais? Sim! Cada parte 

possuirá 1 unidade, 

portanto o algarismo das 

unidades do quociente será 

composto pelo 1. 

O primeiro algarismo a 

compor o quociente estará 

na casa das dezenas, pois 

dividimos 15 dezenas em 3 

partes iguais, portanto o 

resultado será em dezenas. 
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Processo Curto 

 

  

Nos dois exemplos a resolução será 

realizada da mesma maneira, a diferença está nos 

registros durante a resolução.  

  

Indicação de uso: O algoritmo usual pode ser trabalhado desde o 4º ano do 

Ensino Fundamental, por possuir praticidade na resolução.  

  

A diferença entre os dois 

processos é que no processo 

curto as subtrações não 

aparecem no decorrer da 

resolução, apenas os 

resultados dessas 

subtrações. Ou seja, o 

processo de resolução é 

exatamente igual ao 

anterior, porém com menos 

registros do passo a passo. 

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 

Observação 

A resolução também 

poderia ser realizada 

utilizando o conceito de 

medição (quantas vezes 

cabe), ou seja, iniciar 

verificando quantas vezes 

o 3 cabe em 15 dezenas e 

assim por diante. 
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3. MÉTODO DA DIVISÃO PELA DECOMPOSIÇÃO 

Conhecendo o método: Ao utilizar esse método, realizamos a decomposição do 

dividendo de acordo com as ordens dos algarismos, a fim de facilitar os cálculos, 

uma vez que as divisões serão realizadas separadamente (primeiro as centenas, 

depois dezenas, por último unidades etc.). A utilização desse método facilita a 

resolução dos problemas de divisão porque trabalha com números menores e 

múltiplos de 10 (com exceção da casa das unidades). Isso porque, ao 

decompormos um número, há menos chance de ocorrência de erros durante o 

processo da divisão. Acompanhe o exemplo a seguir, que realiza a divisão de 428 

por 2. 

 Iniciamos a divisão fazendo a decomposição do número 428 da seguinte 

forma: 428 = 400 + 20 + 8. Assim, dividimos separadamente: 

     

 Por fim, somamos os resultados de todas as 

divisões. Nesse caso, somaremos 200 + 10 + 4, 

totalizando 214. Portanto, o resultado da divisão de 

428 por 2 é igual a 214. 

Indicação de uso: O método da divisão pela 

decomposição é viável quando há divisão exata das 

ordens dos algarismos, separadamente, sem a necessidade de transformação de 

centenas em dezenas, dezenas em unidades etc., e quando o divisor apresenta 

apenas unidades (e não, dezenas, centenas etc.). É interessante ser usado nos 

anos iniciais que trabalham a divisão, como o 4º ano do Ensino Fundamental, 

quando os alunos começam a trabalhar a divisão utilizando valores menores.  

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 

Observação 

O modo de resolução não 

precisa ser, necessariamente, 

pelo algoritmo usual da 

divisão.  
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4. MÉTODO DA DIVISÃO PELA FATORAÇÃO 

Conhecendo o método: A divisão pela fatoração busca reduzir o divisor para, 

também, facilitar o processo de divisão, uma vez que a divisão por números 

menores costuma ser realizada mais facilmente. A fatoração pode servir para 

reduzir o divisor a uma ordem menor como, por exemplo, de dezenas para 

unidades. Porém, nesse caso, é necessária a utilização da multiplicação, dado 

que a fatoração representa uma multiplicação de fatores. O objetivo é 

representar o divisor por uma multiplicação de fatores, não necessariamente 

primos, e realizar a divisão sucessivamente por esses fatores, utilizando o 

resultado da primeira divisão na seguinte e assim por diante. Observe o 

exemplo, onde queremos dividir 500 por 20: 

 Primeiro vamos fatorar o nosso divisor, que nesse caso é o 20, da seguinte 

forma: 20 = 10 x 2 (a fatoração realizada poderia ter sido 20 = 5 x 4, isto é, 

existem diferentes maneiras de resolver com a fatoração). 

 

 

  

Assim, o primeiro resultado é igual a 50 unidades. Entretanto, ainda não 

concluímos o processo, pois precisamos dividir novamente pelo segundo fator 

representado. Agora, dividiremos as 50 unidades pelo segundo fator, que nesse 

caso é o 2. Após a finalização do exemplo, há uma explicação da validade do 

método.   

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 

É possível dividir 500 

unidades em 10 partes 

iguais e o resultado ser 

em unidades? Sim! Logo, 

teremos 50 unidades no 

quociente, pois 500 

unidades divididas em 10 

partes iguais resultam em 

50 unidades, ou ainda, 5 

dezenas e 0 unidades. 
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Assim, o resultado da divisão será o resultado da última divisão realizada 

que, nesse caso, é o 25. Ou seja, 500 unidades divididas em 20 partes iguais 

resultam em 25 unidades para cada parte. 

Para testar a validade do método, utilizaremos um exemplo por meio de 

frações, como pode ser observado a seguir: 

 

Indicação de uso: Esse método, por necessitar da fatoração pode ser utilizado 

com mais facilidade no 6º ano, uma vez que os alunos possuem o conteúdo de 

fatoração em seu currículo. Porém, é possível realizar com os outros anos como 

teste, verificando se os alunos se adaptam.  

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 

É possível dividir 5 

dezenas em 2 partes iguais 

e o resultado ser em 

dezenas? Sim! Apesar de a 

divisão não ser exata é 

possível realizar a divisão. 

Então, após a subtração 

teremos um resto de 1 

dezena, que pode ser 

representada por 10 

unidades. Assim, 

continuando a divisão, 

questionamos: é possível 

dividir 10 unidades em 2 

partes iguais e o resultado 

ser em unidades? Sim!  
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5. MÉTODO DA DIVISÃO POR MÚLTIPLOS 

Conhecendo o método: O método da divisão por múltiplos consiste em utilizar 

a tabuada da multiplicação para a resolução da divisão. É realizada a 

multiplicação do divisor por números naturais até que se encontre um número 

aproximado ou igual ao número procurado (no caso o dividendo). Nesse 

método, não é necessário que o aluno realize as multiplicações sequencialmente, 

o objetivo é que consiga encontrar o valor procurado utilizando as 

multiplicações. Vale ressaltar que esse método decorre da igualdade: 

 

Vamos supor que desejamos dividir 280 por 12, então trabalharemos com 

a tabuada da multiplicação do número 12, observe: 

 

12 x 2 = 24          O valor ainda está longe do procurado, então avançamos para 

valores maiores.  

12 x 5 = 60          Ainda está longe, então avançamos mais... 

12 x 10 = 120         Ainda está longe, então avançamos mais... 

12 x 20 = 240         Está ficando próximo do valor, então continuamos... 

12 x 22 = 264         Já está bem próximo, vamos tentar aproximar mais... 

12 x 23 = 276         Esse será o valor mais próximo, pois caso fizéssemos mais uma 

multiplicação o valor passaria do valor procurado, que é 280. 

  

 Portanto, ao dividirmos 280 por 12, encontramos 23 como resposta – pois 

12 x 23 = 276, mas ainda sobram 4 unidades já que 280–276 = 4. Então, 280 

dividido por 12 resulta em 23, com resto igual a 4. 

Indicação de uso: Pode ser utilizada desde o 4º ano, pois a tabuada da 

multiplicação é conhecida em todos os níveis. Lembrando que a operação de 

multiplicação precede a de divisão.  

ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO ALGUNS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA DIVISÃO 



21 
 

 

PROBLEMA DE PARTIÇÃO 

César tem 39 figurinhas e 3 envelopes. Quantas figurinhas ele conseguirá 

colocar em cada envelope se distribuir igualmente todas elas?* 

 Nesse método, dividiremos separadamente as dezenas e unidades. Faremos 

a composição com o material dourado utilizando 3 barrinhas de 1 dezena e 9 

cubinhos de unidades.  

 

Iniciaremos dividindo as 3 dezenas em 3 partes iguais, o que resulta em uma 

dezena para cada parte, portanto compomos a casa das dezenas do quociente. Já 

as 9 unidades dividiremos em 3 partes iguais, totalizando 3 unidades para cada 

parte. Assim, teremos 3 unidades na casa das unidades que formam o quociente.  

  ou ainda     

Juntando os resultados o quociente será composto por 1 dezena mais 3 

unidades, ou seja, 13 unidades.  

Resposta do problema: César conseguirá colocar 13 figurinhas em cada 

envelope. 

  

PROBLEMAS 

MÉTODO COM MATERIAL DOURADO – DIVISÃO PELA 

DECOMPOSIÇÃO 

*Referência  
BORDEAUX, Ana Lúcia; 
RUBINSTEIN, Cléa; FRANÇA, 
Elizabeth; OGLIARI, Elizabeth; 
MIGUEL, Vânia. Coleção Novo 
Bem-Me-Quer Matemática 4º 
ano. 2ª ed. São Paulo: Editora do 
Brasil, 2011. 
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PROBLEMA DE MEDIÇÃO 

O irmão de César tem 48 moedas em sua coleção. De quantos saquinhos ele 

vai precisar para colocar em cada um 4 moedas?*  

 Nesse método, dividiremos separadamente as dezenas e unidades. Faremos 

a composição de moedas por 4 barrinhas de 1 dezena e mais 8 unidades.  

 

Iniciaremos verificando quantas vezes as 4 unidades cabem nas 4 dezenas 

de moedas e, em seguida, quantas vezes as 4 unidades cabem nas 8 moedas. Para 

isso, podemos agrupar as 4 barrinhas de 1 dezena e agrupar as unidades de 4 em 

4, a fim de fazer a verificação, conforme apresentado:  

 

         4 unidades          4 unidades  4 unidades 

          (cada linha) 

Assim, podemos observar que, no caso das dezenas, as 4 unidades caberão 

10 vezes, pois há 10 linhas com 4 unidades cada. Portanto compomos a casa das 

dezenas do quociente com 1 dezena. E, quanto às unidades, podemos perceber que 

caberão 2 vezes nas 8 unidades presentes. Dessa forma, juntando os resultados o 

quociente será composto por 1 dezena mais 2 

unidades, ou seja, 12 unidades.     

 Resposta do problema: o irmão de César 

precisará de 12 saquinhos para colocar 4 moedas em 

cada um.  

PROBLEMAS 

MÉTODO COM MATERIAL DOURADO – DIVISÃO PELA 

DECOMPOSIÇÃO 

*Referência  
BORDEAUX, Ana Lúcia; 
RUBINSTEIN, Cléa; FRANÇA, 
Elizabeth; OGLIARI, Elizabeth; 
MIGUEL, Vânia. Coleção Novo 

Bem-Me-Quer Matemática 4º 
ano. 2ª ed. São Paulo: Editora do 
Brasil, 2011. 
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PROBLEMA DE MEDIÇÃO 

Gustavo leu um livro de 285 páginas. Sabendo que ele leu 15 páginas por dia, 

quantos dias ele levou para ler o livro todo?*  

 Este é um problema de medição, onde 285 representa o dividendo e 15 o 

divisor. Queremos saber quantas vezes as 15 páginas “cabem” nas 285 páginas. 

Desse modo, iniciaremos a divisão: 

 

  

 

 

Assim, percebemos que ainda há a possibilidade de realizar mais subtrações, 

podemos fazer uma por vez, ou ainda, podemos buscar um valor mais próximo do 

total a ser subtraído, ou seja, podemos utilizar múltiplos de 15 para simplificar a 

resolução. Por exemplo, podemos utilizar a multiplicação por 10, onde 15x10 = 150. 

Desse modo:  

 

 

 

  

PROBLEMAS  

MÉTODO 1 – SUBTRAÇÕES SUCESSIVAS 

15 unidades “cabem” 10 

vezes em 270 unidades? 

Sim!  Pois 15x10 = 150. 

Então faremos a segunda 

subtração e 

registraremos no 

quociente a quantidade 

de vezes multiplicada 

(10), novamente. 

15 unidades “cabem” 1 

vez em 285 unidades? 

Sim! Então faremos a 

primeira subtração e 

registraremos no 

quociente essa 

quantidade de vezes 

multiplicada (1). 
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Ainda é possível realizar mais subtrações, porém não será possível fazer a 

multiplicação por 10 novamente, uma vez que 150 unidades ultrapassam as 120 que 

sobraram de resto. Então vamos utilizar outra multiplicação.  

Podemos pensar que 120 é próximo a 150, assim pensaremos em valores 

próximos a 10 para serem multiplicados, como 7, 8 ou 9, por exemplo. Faremos a 

multiplicação por 8, pois 15x8 = 120. Dessa forma: 

 

 

 

Assim, finalizamos a divisão, uma vez que o resto se igualou a zero (temos 

uma divisão exata, nesse caso). Portanto, o resultado da divisão será a soma dos 

quocientes registrados, ou seja, 1 + 10 + 8 = 19. 

 

Resposta do problema: Gustavo levou 19 dias para ler o livro. 

 

 

  

*Referência  
SOUZA, Joamir Roberto de; 
PATARO, Patricia Rosana Moreno. 
Vontade de saber matemática, 
6º ano. 3ª ed. São Paulo: FTD, 
2015. 

 
 

PROBLEMAS 

MÉTODO 1 – SUBTRAÇÕES SUCESSIVAS 

Observação 

Nesse método de resolução várias formas podem ser 

adotadas. Se algum aluno já possuir habilidade com a 

tabuada da multiplicação do 15 poderá utilizar 

valores maiores do que 10 no quociente, por exemplo, 

e conseguirá terminar a divisão mais rapidamente. 

Assim como pode ser que haja algum aluno que não 

saiba a tabuada do 15 e precise fazer as sucessivas 

subtrações uma a uma. 

15 unidades “cabem” 8 

vezes em 120 unidades? 

Sim!  Pois 15x8 = 120. 

Então faremos a terceira 

subtração e 

registraremos no 

quociente a quantidade 

de vezes multiplicada (8). 
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PROBLEMA DE MEDIÇÃO 

Dona Maria tem 85 metros de tecido e vai dividi-lo em pedaços de 4 metros 

cada um. Quantos pedaços obterá? Quantos metros sobrarão?* 

 Iniciamos a divisão identificando que os 85 metros representam o dividendo e 

os 4 metros representam o divisor. Assim, queremos dividir 85 em 4 partes iguais: 

 

  

 

 

 

 

 

Agora, sobraram 5 unidades a serem divididas em 4 partes iguais, ou ainda, 

queremos descobrir quantas vezes 4 unidades “cabem” em 5 unidades. Então: 

 

 

  

Assim, o resultado da divisão é 21 com resto igual a 1.  

PROBLEMAS 

MÉTODO 2 – ALGORITMO USUAL (PROCESSO LONGO) 

É possível refletir com os 

alunos também que 4 vezes 2 

dezenas resulta em 8 dezenas, 

por isso o algarismo 2 

aparecerá na casa das 

dezenas no quociente. 

É possível dividir 8 dezenas 

em 4 partes iguais e o 

resultado ser em dezenas? 

Sim! Então, dividiremos 8 

dezenas em 4 partes iguais 

e teremos 2 dezenas para 

cada parte. 

É possível dividir 5 

unidades em 4 partes 

iguais e o resultado ser em 

unidades? Sim! Apesar de 

sobrar um resto, é possível. 

Podemos pensar também 

que 4 unidades  “cabem” 1 

vez em 5 unidades. 
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 Resposta do problema: serão produzidos 21 pedaços de tecido, com 4 

metros cada um e, ainda sobrará 1 metro de tecido.  

*Referência  
CENTURIÓN, Marília; SCALA, 
Júnia La; RODRIGUES, Arnaldo. 
Coleção Porta Aberta 
Matemática 4º ano. São Paulo: 
FTD, 2014. 

 
 

PROBLEMAS 

MÉTODO 2 – ALGORITMO USUAL (PROCESSO LONGO) 
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PROBLEMA DE PARTIÇÃO 

Os 500 livros de uma biblioteca foram distribuídos em 14 prateleiras, todas 

com o mesmo número de livros, menos a última, que ficou com mais livros. 

Quantos livros foram distribuídos em cada uma das 13 prateleiras? E na 14ª 

prateleira? (Problema adaptado).* 

 Devemos dividir 500 por 14, já que precisamos descobrir quantos livros foram 

colocados em cada uma das prateleiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, restaram 8 dezenas da subtração anterior, as quais agruparemos a 0 

unidade do dividendo, permanecendo com 8 

dezenas ou, ainda, 80 unidades. Então:  

 

  

MÉTODO 2 – ALGORITMO USUAL  PROBLEMAS 

MÉTODO 2 – ALGORITMO USUAL (PROCESSO CURTO) 

É possível dividir 5 

centenas em 14 partes 

iguais e o resultado ser em 

centenas? Não! Então 

precisaremos representar 

as 5 centenas como 50 

dezenas.  

Reformulando a pergunta: 

é possível dividir 50 

dezenas em 14 partes 

iguais e o resultado ser em 

dezenas? Sim! Apesar de 

haver um resto, é possível! 

Podemos pensar que 14 

unidades “cabem” 3 

dezenas de vezes em 50 

dezenas. 

É possível dividir 80 

unidades em 14 partes 

iguais e o resultado ser em 

unidades? Sim! Apesar de 

haver um resto, é possível! 

Podemos pensar que 14 

unidades “cabem” 5 

unidades de vezes em 80 

unidades. 
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Portanto, cada uma das prateleiras ficou com 35 livros e a 14ª prateleira ficou 

com 35 + 10 = 45 livros, pois restaram 10 livros na divisão. Como o problema dizia 

que a última prateleira ficou com livros a mais, acrescentamos o resto aos demais 

livros já presentes na prateleira. 

 

Resposta do problema: As 13 prateleiras ficaram, cada uma, com 35 livros e 

a 14ª prateleira ficou com 45 livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observação 

Como no processo curto a 

subtração não aparece, 

apenas os resultados das 

subtrações estão 

apresentadas no algoritmo. 

MÉTODO 2 – ALGORITMO USUAL (PROCESSO CURTO) 

*Referência  
CENTURIÓN, Marília; SCALA, 
Júnia La; RODRIGUES, Arnaldo. 
Coleção Porta Aberta 
Matemática 4º ano. São Paulo: 
FTD, 2014. 

 
 

PROBLEMAS 

MÉTODO 2 – ALGORITMO USUAL (PROCESSO CURTO) 
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PROBLEMA DE PARTIÇÃO 

Em uma festa junina, os R$ 1236,00 arrecadados serão divididos igualmente 

entre as 12 pessoas que trabalharam nas barracas. Quantos reais cada pessoa 

receberá?* 

 Para efetuar a divisão, podemos realizar a decomposição do dividendo de 

diversas maneiras. Por exemplo: 1236 = 1000 + 200 + 30 + 6 ou 1236 = 1200 + 36. 

Na segunda forma, teremos um processo mais fácil de ser resolvido, pois as divisões 

serão exatas. Então, nesta resolução, realizaremos duas divisões: 1200 por 12 e 36 

por 12. Ao final, somaremos os dois resultados. Desse modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, o nosso quociente final será a soma dos quocientes, ou seja, 100 + 3 = 103.  

 

1 unidade de milhar 

dividida em 12 partes 

iguais resulta em milhar? 

Não! Então, agruparemos 

a unidade de milhar com 

as 2 centenas do dividendo. 

Assim, dividiremos 12 

centenas em 12 partes 

iguais, o que resultará em 

1 centena para cada 

parte. 

3 dezenas divididas em 12 

partes iguais resulta em 

dezenas? Não! Então 

agruparemos as 3 dezenas 

com as 6 unidades. 

Assim, dividiremos 36 

unidades em 12 partes 

iguais, resultando em 3 

unidades para cada parte. 

PROBLEMAS 

MÉTODO 3 – DIVISÃO PELA DECOMPOSIÇÃO 
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Resposta do problema: cada uma das 12 pessoas receberá R$103,00.  

  

*Referência  
CENTURIÓN, Marília; SCALA, 
Júnia La; RODRIGUES, Arnaldo. 
Coleção Porta Aberta 
Matemática 5º ano. São Paulo: 
FTD, 2014. 

 
 

Observação 

Nesse tipo de resolução, temos um 

quociente em que a casa das 

dezenas é composta pelo 

algarismo zero e houve pouca 

margem para o erro comum que, 

geralmente, acontece no 

algoritmo usual, quando os alunos 

ficam na dúvida se o zero 

pertencerá ao algarismo da 

dezena. Desse modo, temos mais 

uma vantagem para a utilização 

desse método. 

PROBLEMAS 

MÉTODO 3 – DIVISÃO PELA DECOMPOSIÇÃO 
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PROBLEMA DE MEDIÇÃO 

Um feirante precisa embalar cerca de 1200 laranjas em embalagens com 2 

dúzias de laranja cada uma. Quantas embalagens ele vai precisar para 

embalar as laranjas?* 

 Inicialmente, precisamos identificar o divisor, que no problema é apresentado 

como “2 dúzias”. Se 1 dúzia é igual a 12 unidades, então 2 dúzias equivalem a 24 

unidades. Portanto, faremos a divisão de 1200 por 24 e utilizaremos os fatores 12 e 

2 do valor 24, uma vez que 2 x 12 = 24. Assim realizaremos, primeiramente, a 

divisão de 1200 por 12 e, em seguida, dividiremos o resultado por 2, concluindo a 

divisão. Desse modo: 

  

  

Ainda precisamos realizar a divisão por 2, uma vez 

que o nosso divisor original representa 24 unidades e não 

12. Portanto:  

 

  

 

 

Resposta do problema: O feirante precisará 

de 50 embalagens para embalar as 1200 laranjas.   

PROBLEMAS: MÉTODO 3 – DIVISÃO PELA DECOMPOS 

*Referência  
GARCIA, Jacqueline. Coleção 
Aprender, muito prazer! 
Matemática 5º ano. Curitiba: 
Base Editorial, 2014. 

 
 

PROBLEMAS  

MÉTODO 4 – DIVISÃO PELA FATORAÇÃO 

1 unidade de milhar 

dividida em 12 partes 

iguais resulta em milhar? 

Não!  

Então, agruparemos essa 

unidade de milhar com 

as 2 centenas do 

dividendo, já que 1 

unidade de milhar 

equivale a 10 centenas. 

Assim, dividiremos 12 

centenas em 12 partes 

iguais, o que resultará em 

1 centena para cada 

parte. 

1 centena dividida em 2 

partes iguais resulta em 

centena? Não! Então 

dividiremos 10 dezenas 

em 2 partes iguais, que 

resultará 5 dezenas para 

cada parte. 
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PROBLEMA DE MEDIÇÃO 

Cada vez que a descarga do vaso sanitário é acionada, gastam-se 30 litros de 

água. Quantas vezes essa descarga foi acionada se foram gastos 270 litros de 

água?* 

Para esse problema, ao utilizar o método dos múltiplos do divisor, devemos 

considerar a tabuada da multiplicação do valor 30. Não necessariamente precisamos 

realizar a multiplicação sequencialmente a partir do número 1. Podemos multiplicar 

por valores que acreditamos serem mais próximos do dividendo procurado. Por 

exemplo, ao fazermos 30 x 2 = 60 é possível perceber que esse resultado está longe 

de 270, então, podemos partir para valores maiores, tal como 30 x 5 = 150. Assim, 

podemos fazer: 

 

30 x 5 = 150            Como estamos longe do valor procurado, podemos avançar mais... 

30 x 7 = 210 

30 x 8 = 240 

30 x 9 = 270 

 Com esse resultado, temos que 270 : 30 = 9, pois 30 x 9 = 270.  

Resposta do problema: a descarga foi acionada 9 vezes para que tenham 

sido gastos 270 litros de água. 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

MÉTODO 5 – DIVISÃO POR MÚLTIPLOS 

*Referência  
CENTURIÓN, Marília; SCALA, 
Júnia La; RODRIGUES, Arnaldo. 
Coleção Porta Aberta 
Matemática 5º ano. São Paulo: 
FTD, 2014. 

 
 

Observação 

Nesse caso, poderíamos associar o valor 

30 ao valor 3, ou seja, caso algum aluno 

já soubesse a tabuada da multiplicação 

do 3, saberia que 3x9=27, portanto 

30x9=270, finalizando a divisão 

rapidamente. Assim, nesse método, 

também há maneiras mais rápidas e mais 

lentas na sua resolução, dependendo 

principalmente do conhecimento da 

tabuada da multiplicação. 


