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Leia com atenção o capítulo intitulado “A segunda 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 segunda noite, diga: 

 

1. Robert iniciou seu sonho escorregando, até parar. Em que lugar ele “aterrissou”? 

2. O que dançava, parecendo pequenos mosquitos, em torno do nariz de Robert? Exemplifique. 

3. O que estava faltando no sonho de Robert? 

4. Porque é que não tinha aparecido um único 0? 

5. A que números é que Robert se referiu como “antiquados”? Onde é que esses números costumam 

aparecer representados? 

6. O que é que “os pobres romanos” acharam que não precisavam? 

7. O que é que o diabo dos números queria dizer com “saltar”? 

8. O que acontece com os “saltos” do 1? Acontece a mesma coisa como 2? 

9. Quando o 2 salta 1 vez obtém-se 2; quando o 2 salta duas vezes, 2x2=4, obtém-se 4; quando o 2 salta 3 

vezes, 2x2x2=8, obtém-se o 8. Que número se obtém quando o 2 salta 5 vezes? 

10. Quais números aumentam mais rápido: os dos saltos do 2 ou os dos saltos do 5?  

11. Como é que o diabo dos números representa “cinco elevado à segunda”? 

12. Se o 10 saltar uma vez, ele fica do mesmo jeito: 101=10; se o 10 saltar duas vezes: 102=100. Qual o 

resultado quando se faz o 10 saltar 5 vezes? E seis vezes? 

13. Segundo o diabo dos números, o que é que o 0 tem de bonito? 

14. No número 555, o valor do 5 depende da sua posição. Qual o valor do último 5? E, qual o valor do penúltimo 

5? E do primeiro 5? 

15. O V dos romanos também varia de valor de acordo com a posição? 

16. Ao fabricar o número 1986 por onde se deve começar? 

a) Como é que o diabo dos números representou o salto que o 8 dá. 

b)  Quantos saltos dá o 9? Como isso é representado? 

17.  Fabrica um número com 4 algarismos diferentes e descreve os saltos que cada algarismo dá. 


