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Leia com atenção o capítulo intitulado “A primeira noite”. Depois responda ao questionário, para isso 

poderá ter que reler algumas partes. Caso não se lembre de algo que é referido nas questões, deverá ir 

procurar no texto. 

Relativamente ao que Robert conta na primeira noite, diga: 

1. A bicicleta de corrida que Robert desejava ter poderia ter 20 marchas? Explique porquê. 

2. Qual é a sequência de números que permite abrir o cadeado da bicicleta? 

3. Qual é o maior número que é possível escrever usando exatamente os mesmos algarismos da 

sequência que permite abrir o cadeado? 

4. Qual o menor número par que é possível formar com os mesmos algarismos da sequência que 

permite abrir o cadeado? 

5. Tendo em atenção a fala de Robert, que é “a coisa mais idiota”? 

6. Leia com atenção o enunciado do problema que o Robert refere e responda: 

a) Quantas rosquinhas fazem 2 padeiros?  

b) Em quanto tempo? 

c)  Considere que no mesmo tempo, está trabalhando apenas um padeiro. Quantas 

rosquinhas ele irá fazer? 

d) Considere agora o número de rosquinhas que um padeiro fez no tempo todo. Quantas 

rosquinhas ele terá que fazer em uma hora? 

7.  O que é que o diabo dos números diz sobre a habilidade dos “matemático de verdade” em 

fazer contas? 

8. Porque é importante saber “um pouquinho de tabuada”? 

9. Segundo o diabo dos números, o que há de diabólico nos números. 

10. Segundo o diabo dos números, é preciso calculadora para conversar sobre matemática? Diga, 

então, o que é preciso para começar e que permite fazer quase tudo? 

11. Qual é o exemplo de “número grande” que o diabo do números dá? 

a) Qual é o algarismo das centenas desse número? 

b) Existe algum algarismo repetido? Qual? 

c) Escreva o “número grande” por extenso. 

d) Escreva a decomposição desse número. 

12. Considere o episódio que começa com a seguinte afirmação de Robert: 

“— Ou eu posso contar até o infinito, e então os números não serão infinitos, ou eles são, e 

aí eu não posso contar até lá” 

a) Porque é que o diabo dos números ficou zangado com esta fala de Robert? 



b)  Qual é a receita que o diabo dos números encontrou para indicar que uma contagem 

prossegue? 

c) Quantos números grandes existem? E números pequenos? 

d)  O que é que o diabo dos números usou para mostrar que existem infinitos números 

pequenos? 

13. Como é que o diabo dos números  escreve que um chiclete  vai ser dividido por várias pessoas? 

a) O que ele representa “em cima”? E “em baixo”? 

b) Quando o chiclete é dividido por Robert, Albert, Bettina e o diabo dos números, com 

quanto fica cada um deles? 

c) O que acontece com a chegada de mais pessoas, cada uma querendo o seu 

pedacinho? 

d) O que acontece aos pedacinhos de chiclete?  

e) A situação descrita tem fim? Transcreve a frase do diabo dos números sobre isto. 

14. O que ocorre quando se multiplicam dois números iguais formados apenas com o algarismo 1? 

15. O que aconteceu quando Robert colocou na calculadora 1111111x1111111? Observando os 

resultados obtidos antes, qual vai ser o resutado desta multiplicação? 

16. Complete: 

  111 111 111 x 111 111 111=________________________________________ 

  1 111 111 111 x 1 111 111 111=_____________________________________ 

17. O que aconteceu com o diabo dos números ao calcular  11 111 111 111 x 11 111 111 111? 

Que te parece que irá ser o resultado? 


