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1. Introdução 

Os conjuntos numéricos são geralmente apresentados aos alunos do Ensino Básico segundo a 

seguinte ordem 

 

Figura 1 - Ordem em que os conjuntos numéricos são apresentados no Ensino Básico. 

É justamente na passagem do conjunto dos números racionais para o conjunto dos números 

reais que é necessário um maior entendimento (e mais teoria matemática!) para se compreen-

der melhor essa passagem, em verdade, compreender o próprio conjunto dos números reais.  

Em várias atividades do dia a dia, o uso cotidiano dos números naturais, dos inteiros e dos raci-

onais formados por algumas poucas casas decimais, faz com que as pessoas se tornem mais 

próximas e utilizem com maior frequência esses números. Assim, é imediato que esses entes 

matemáticos sejam mais bem compreendidos do que outros tipos de números. Consequente-

mente, resulta em eles serem também mais bem trabalhados nas salas de aula do Ensino Básico 

do que outros tipos de números igualmente importantes na Matemática. 

 

Figura 2 - Placas de trânsito dos Estados Unidos, onde as frações parecem ser mais usadas. 

Ainda nesse sentido, parece-nos que em nosso país não é comum o uso de frações com muita 

frequência - além da fração ½ -, e elas parecem só surgir em casos especiais1. Vê-se também 

que, na prática diária, em qualquer lugar do mundo, basta utilizar aproximações de números 

irracionais com poucas casas decimais para efetuar os frequentes cálculos onde esses números 

aparecem.  

 
1 Isso não é uma crítica, apenas uma observação pessoal! 



 

 

 

 

 

Figura 3 - Parte de uma questão do Enem, onde pede-se para considerar raiz de três com uma casa decimal. 

Diante dessas constatações, achamos que é preciso estudar e usar as duas formas de represen-

tar os números racionais, a forma fracionária e a decimal com várias casas decimais para garantir 

um melhor entendimento dos números racionais, dos números irracionais, e, consequente-

mente, dos números reais.  

É sobre esse tema que versará nossa aula. Além disso, ensinaremos como usar representações 

decimais para dar exemplos de números irracionais de forma fácil e inteligível para os alunos. 

Discutimos em [2] alguns itens apresentados aqui. 

2. Números racionais e sua representação fracionária2 

Comecemos estabelecendo o que para nós vai ser a definição de número racional  

 

Figura 4 - Definição de números racionais e representação do conjunto de números racionais. 

Naturalmente, segue-se a definição de número irracional: 

 

Figura 5 - Definição de números irracionais. 

 
2 Ao longo dessas notas de aula admitiremos que o conjunto dos números reais já seja conhecido, não 
nos interessa aqui apresentá-lo, mas compreendê-lo melhor, utilizando fatos conhecidos. 



 

 

Contrastando o que ocorre com os números racionais, a maioria de nossos alunos parece co-

nhecer muito pouco exemplo de números irracionais.  Em verdade, vários textos não exibem 

exemplos diversificados de números irracionais. Os exemplos desses números, presentes na for-

mação de nossos alunos, limitam-se às minguadas amostras repetitivas dos seguintes números 

irracionais: √2, √3, 𝜋, 𝑒, seguidos do famoso número áureo 𝜙. 

Vejamos na próxima seção como dar mais exemplos de números irracionais, de forma fácil e 

inteligível para nossos alunos. 

3. Vantagens da representação fracionária 

Usando a representação fracionária de um número racional é fácil dar demonstrações simples 

e compreensíveis da irracionalidade de vários números. A grande maioria das demonstrações 

de irracionalidade segue esse caminho. 

Para apresentar essas demonstrações, vamos começar com um resultado sobre fatoração de 

números inteiros em fatores primos, a ser usado na demonstração de irracionalidade que fare-

mos mais adiante. Esse resultado tem papel essencial no que vamos expor. Sem dúvida, ele é 

prontamente aceitável e o apresentaremos seguido de um exemplo para plenamente ilustrá-lo: 

 

Figura 6 - Resultado crucial na demonstração que apresentaremos da irracionalidade de raiz de dois. 

Como exemplo, veja o caso particular da fatoração  

(1960)2 = (23. 51. 72)2 = 26. 52. 74. 

Observe o fato de, independentemente de quais sejam as potências dos fatores primos presen-

tes na decomposição de 1960, esses fatores aparecerão com potências pares na decomposição 

de (1960)2 e, consequentemente, em um número par de vezes no lado direito da última igual-

dade acima. Em seguida, escolhamos um número primo qualquer, por exemplo, 11. Para nossos 

propósitos a fatoração acima também poderia ser considerada como  

(1960)2 = (23. 51. 72.  𝟏𝟏0)2 = 26. 52. 74. 𝟏𝟏0. 

Ou seja, em vista do que precisamos mais adiante, podemos considerar que o número primo 11  

“aparece” com potência 0 na decomposição em fatores primos de 1960. Consequentemente, 

e, o que é mais importante, podemos considerar, também, que o primo 11 aparece em uma 

quantidade par de vezes (0 vezes) na decomposição de  (1960)2. Ainda mais, podemos consi-

derar que esse fato ocorre com qualquer outro número primo.  

Esperamos que essas explicações convençam da validade da observação feita na Figura 6 e pos-

sam dar subsídios aos leitores para entendê-la e demonstrá-la no caso geral.  



 

 

Agora, usando o método de demonstração por absurdo, e os resultados recém apresentados, 

segue-se facilmente a seguinte demonstração da irracionalidade de √2.  Em nossa opinião é a 

demonstração mais curta e inteligível desse fato. Aprendemos essa demonstração em [1], e ex-

ploramos nessa aula o ecletismo dela. 

 

Figura 7 - Basta usar a observação anterior e seguir esse roteiro para demonstrar  

a irracionalidade de raiz de 2 e de vários outros números irracionais. 

Essa demonstração, quase como um processo do famoso “control c + control v” da Informática, 

pode ser usada com os mesmos procedimentos para demonstrar-se as irracionalidades de nú-

meros como √7, √7
6

, √65 e assim por diante. 

Usando esse método de demonstração, já é possível dar vários exemplos de números irracio-

nais, além dos comumente conhecidos, apresentados no final da Seção 2. 

Na próxima subseção, vamos aumentar ainda mais os tipos e a quantidade de números irracio-

nais que facilmente pode-se apresentar.  

3.1 Como dar mais exemplos de números irracionais? 

Conhecendo-se um número irracional é possível formar outros números irracionais usando so-

mente o seguinte resultado, que se prova empregando-se diretamente o método de demons-

tração por absurdo. 

 

Figura 8 - Resultado bastante interessante para se encontrar números irracionais usando os números racionais. 



 

 

A partir do resultado anterior (Figura 8) é possível dar muitos outros exemplos de números ir-

racionais diferentes dos comumente conhecidos. Como esses abaixo, um pouco mais elabora-

dos: 

           

Figura 9 - Exemplos de números irracionais mais elaborados que os comumente conhecidos. 

 

4. Números racionais e sua representação decimal 

Nessa seção veremos como representar números racionais usando expressões decimais. Depois, 

deduzir resultados importantes desse tipo de representação para conhecer melhor os números 

reais. Para isso, comecemos com a definição 

 

Figura 10 - Definição de expressão decimal de número real. 

Exemplos: 

 

Figura 11 - Exemplo de expressão decimal finita de um número racional. 



 

 

 

Figura 12 - Exemplo de expressão decimal infinita de número real. 

 

Figura 13 - Representação decimal genérica de um número real. 

Enunciaremos a seguir o resultado principal, base de nossa aula, que tem aplicações bem im-

portantes na compreensão dos números reais, como haveremos de ver. Achamos que esse re-

sultado, apesar de sua importância, na maioria das vezes fica meio esquecido no Ensino Básico, 

por isso intencionamos resgatá-lo nessa aula, bem como suas implicações, facilmente inteligí-

veis e bastante significativas.  

 

Figura 14 - Resultado principal de nossa aula, que parece ficar meio esquecido. 

A demonstração desse resultado, pela presença do conectivo lógico se, e somente se, compõe-

se de duas partes, informalmente conhecidas com a “ida” e a “volta”. Não nos furtaremos de 

usar essa informalidade. 

Demonstração da “ida”: 

“Se um número é racional, então esse número tem representação decimal finita ou infinita e 

periódica”. 

A demonstração dessa parte do teorema decorre imediatamente do seguinte resultado que as-

segura o método usual empregado para dividir números inteiros. 



 

 

 

Figura 15 - Resultado que garante o processo de divisão usual de dois números inteiros. 

O fato principal, pode parecer um detalhe, mas constitui a parte crucial da demonstração. É que 

em uma divisão como a anterior, só é possível ter-se 𝑛 possibilidades distintas para o resto (parte 

final do enunciado - Figura 15). Isso decorre prontamente do conhecido Princípio da Casa dos 

Pombos ou Princípio das Gavetas (de Dirichlet3): se tivermos 𝑛 casinhas de pombos e, se em 

cada uma delas tivermos de colocar pelo menos um pombo, e, se tivermos uma quantidade de 

pombos maior do que 𝑛, ao colocar os pombos nas casinhas, alguma delas vai ter pelo menos 

dois pombos. A mesma ideia vale também para uma quantidade de (pares) de meias e gavetas. 

Por esse Princípio, ao dividir-se um número 𝑚 por 𝑛, têm-se 𝑛 possibilidades distintas para o 

resto, e, se a quantidade de restos for maior do que 𝑛, algum dos restos vai se repetir. 

Vejamos a seguir um exemplo que tipifica o caso geral da demonstração da “ida”, utilizando 

fortemente a observação anterior. Os exemplos são apenas para entender as ideias. Os leitores 

serão convidados a demonstrar os casos gerais. 

Como toda fração formada por números inteiros, com divisão não exata, pode ser decomposta 

em uma parte inteira e outra decimal menor do que 1, por exemplo, 
38

7
= 5 +

3

7
, focaremos 

nosso exemplo em um número racional positivo menor do que um. 

 
3 Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859), matemático alemão que, entre suas várias contri-
buições à Matemática, destacam-se as da Análise e da Teoria dos Números.  



 

 

 

Figura 16 - Caso particular que tipifica o caso geral onde se caracteriza um número racional 

 como uma expressão decimal finita ou infinita e periódica. 

Para entender o método da demonstração, basta acompanhar os passos da divisão acima. As 

setinhas no conjunto dos possíveis restos começam com 2 e seguem a ordem em que vão apa-

recendo. Como no exemplo de divisão da Figura 16 não se encontra nenhum resto igual a 0, a 

divisão feita no exemplo gera uma expressão decimal infinita e periódica para o número racio-

nal. Caso em algum momento o resto encontrado fosse 0 geraria uma expressão decimal finita. 

Demonstração da “volta”: 

“Se um número tem representação decimal finita ou infinita e periódica, então esse número é 

um número racional” 

No caso da expressão ser finita é imediato que ela representa uma fração formada por números 

inteiros com denominador não nulo, e, portanto, é um número racional: 

 

Figura 17 - Caso geral da transformação de uma expressão decimal finita em um número racional. 

No caso da expressão ser infinita e periódica, dividiremos em dois casos: 

Dízimas simples: 

Um caso particular há de tipificar o caso geral. Consideremos, por exemplo, a dízima simples 

3,141514151415 … = 3, 1415̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3 + 0, 1415̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Se provarmos que a parte decimal 0, 1415̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  é uma fração, então segue-se que 3, 1415̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ é uma 

fração. Encontremos a fração geratriz de 0, 1415̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0,141514151415 … 



 

 

 

Figura 18 - Exemplo que tipifica a transformação de uma dízima simples em um número racional. 

Logo, 3,141514151415 … = 3 +  
1415

999
 ∈ ℚ.  

Dízima composta: 

Mais uma vez, um exemplo tipifica o caso geral e ajuda o entendimento. O caso de uma dízima 

composta pode ser reduzido ao da dízima simples. Vejamos: 

 

Figura 19 - Exemplo que tipifica a transformação de uma dízima composta em um número racional. 

Ora, o número 0,314153141531415 … é uma dízima simples de período 31415 e, portanto, 

pelo método apresentado anteriormente, é um número racional. Assim, o lado direito da igual-

dade da Figura 19 é um número racional, por ser soma de frações formadas por números inteiros 

com denominadores não nulos. 

Convidamos os leitores para demonstrar e escrever a redação dos casos gerais das duas de-

monstrações anteriores, os exemplos foram apenas para ilustrar as ideias. Para auxiliar nessa 

missão, na parte da “volta”, descrevemos as expressões genéricas de dízimas simples e de dízi-

mas compostas. 

 

Figura 20 - Caso geral de uma dízima simples. 

 

Figura 21 - Caso geral de uma dízima composta. 



 

 

4. Vantagens da representação decimal  

Diante do que provamos na seção anterior, vê-se a seguinte caracterização de números irracio-

nais, que pode ser muito mais bem explorada do que costuma ser: 

 

Figura 22 - Caracterização de números irracionais usando-se expressão decimal. 

Usando essa caracterização, agora é simples dar exemplos de números irracionais formados por 

expressões decimais, sem usar necessariamente raízes. Para isso basta dar exemplos de expres-

sões decimais infinitas e não periódicas.  

Uma regra importantíssima: Ao produzir expressões decimais para exemplificar números irra-

cionais, as expressões não podem ser aleatórias. Usando esse processo, ao escrever o número 

irracional, temos de deixar claro a regra de formação do número, na verdade, deixar explícito a 

maneira como os dígitos vão aparecendo na expressão decimal do número irracional.  

Exemplos de números irracionais utilizando o método ensinado: 

 

Figura 23 - Nesses exemplos fica explícito como os dígitos dos números irracionais vão aparecendo. São expressões 
decimais infinitas e, claramente, não periódicas. 

Oportunamente veja o seguinte exemplo, um pouco mais sofisticado do que os exemplos usuais, 

de dois números irracionais cuja soma é um número racional. No nosso caso, os dois números 

irracionais são positivos. 

 

Figura 24 - Exemplo simples, mas um pouco mais sofisticado do que os usuais,  

de dois números irracionais cuja soma é um número racional. 

5. Como marcar alguns números irracionais na reta real 

Usando os instrumentos gregos clássicos antigos, uma régua sem escalas e um compasso, é pos-

sível marcar alguns números irracionais na reta real. Veja como marcar na reta real todas as 

raízes positivas de números inteiros e seus respectivos simétricos. 



 

 

 

Figura 25 - A construção na reta real das raízes de números inteiros. 

 O número que não é quadrado perfeito tem raiz irracional 

6. Conclusão 

Concluímos, ressaltando que é possível exibir para os alunos exemplos fáceis e inteligíveis de 

números irracionais formados por raízes. Por outro lado, a caracterização de números irracio-

nais, usando a representação decimal de números reais, fornece um método bem simples de 

dar vários exemplos de números irracionais.  

Acreditamos que esses conhecimentos contribuem para diversificar e aumentar a quantidade 

conhecida dos poucos e repetitivos exemplos de números irracionais que estamos acostumados 

a ver. Tudo decorre da, muitas vezes esquecida, caracterização de números racionais como 

sendo os que possuem representação decimal finita ou infinita e periódica. Essa caracterização 

merece ser lembrada! 
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