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Recado do professor: Pietro Santiago 
 

Tendo em vista que passaremos algum tempo em casa por conta da pandemia precisamos preencher nosso tempo 
com diversas atividades. Aqui vão algumas sugestões que podem contribuir para o conhecimento da Química. Para 
começar que tal uma sugestão de leitura? Seguem três livros que particularmente gosto muito. 
 
Nada melhor quando estamos em casa que assistir a bons filmes e séries. Que tal filmes e séries que contribuam para 
formalizar nossos conhecimentos acerca da química? Os filmes e séries são ótimos materiais de apoio, porém é sempre 
importante um olhar mais crítico. 
 

 
DISCIPLINA: Química 1 
 
Professores: Fábio Costa, Pietro Sales, Pietro Santiago, Rodrigo Melo 
 

ETAPA 1 
 

 
Conteúdos:  

• Composto do carbono (parte 2) 

• Topico 1 - estudo das funções oxigenadas - pag: 355,356, 357 
 
Estratégia de estudos:  

• Alcool – identificaçao e nomenclatura 

• Fenol – identificaçao e nomenclatura 

• Aldeidos – identificaçao e nomenclatura 

• Exercitando em aula – pag: 357 e 358 

• Estudar as propriedades das funções estudadas (alcool, fenol, aldeidos, cetonas e acidos carboxílicos) 
 
Sugestões de filmes e séries:  

• Perfume – A História de um Assassino 

• O Nome da Rosa 

• Sherlock Holmes 

• Breaking Bad 
 
Sugestões de livros:  

• Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história, de Penny Le Couteur e Jay Burreson. 

• Tratado Elementar de Química, de Antoine-Laurent Lavoisier. 

• Tio Tungstênio: memórias de uma infância química, de Oliver Sacks 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

• www.agracadaquimica.com.br 

• www.quimicasemsegredos.com 

•  www.soq.com.br 

• www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral 

• www.brasilescola.com/quimica 

 

ETAPA 2 
 

 
Conteúdos:  

• Composto do carbono (parte 2) 

• Topico 2 - estudo das funções oxigenadas (continuaçao) 
 

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php
http://quimicasemsegredos.com/
http://www.soq.com.br/
http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral/
http://www.brasilescola.com/quimica/
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Estratégia de estudos:  

• Cetonas– identificaçao e nomenclatura 

• Acidos carboxílicos– identificaçao e nomenclatura 

• Exercitando em aula – pag: 362 e 363 

• Exercicios de fixaçao – pag: 371, 372, 373 e 374 
 
Sugestões de filmes e séries:  

• Perfume – A História de um Assassino 

• O Nome da Rosa 

• Sherlock Holmes 

• Breaking Bad 
 
Sugestões de livros:  

• Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história, de Penny Le Couteur e Jay Burreson. 

• Tratado Elementar de Química, de Antoine-Laurent Lavoisier. 

• Tio Tungstênio: memórias de uma infância química, de Oliver Sacks 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

• www.agracadaquimica.com.br 

• www.quimicasemsegredos.com 

• www.soq.com.br 

• www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral 

 
  

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php
http://quimicasemsegredos.com/
http://www.soq.com.br/
http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral/
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Recado do professor: Fábio Costa 
 

 
Amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse material segue com algumas orientações de estudos para que 
você , nesse período de recesso e proteção que estamos atravessando, consiga manter um ritmo adequado de estudos 
e enriquecer o seu conhecimento. São dicas de livros, fimes, listas de questões e documentários.  
 
 

 
DISCIPLINA: Química 2 
 
Professores: Artur Mota, Fábio Costa, José Robervan, João Batista, Rodrigo Melo 
 

ETAPA 1 
 

 
Conteúdos:  

• Introdução à termoquímica (Tópico 1, capítulo 1) : páginas 388 a 390. 

• A energia e as transformações da matéria (Tópico 2, capítulo 1) : páginas 392 e 393.  
 
Estratégia de estudos:  

• Exercícios sugeridos 

• Resolver a lista de exercícios suplementares disponibilizada na área restrita.  

• FIXAÇÃO:  

• Página 404 (Questão 14). 

• Página 405 (Questões 16, 17, 18, 19 e 20).  

• Página 406 (Questões 23,24 e 25). 
 
Sugestões de filmes:  

• Belo Monte, Anúncio de uma guerra.    Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=091GM9g2jGk 

• Documentário independente filmado ao longo de 3 expedições à região do rio Xingu, Altamira e arredores, São 
Paulo e Brasília. Apresenta imagens e fatos reveladores sobre a maior e mais polêmica obra em andamento no 
Brasil. Aproveite o documentário para pesquisar sobre o funcionamento de uma usina hidrelétrica e seus impactos 
ambientais.  

• Super size me, A dieta do palhaço.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OlUHSeM6DZo 

• No filme, Spurlock segue uma dieta de 30 dias (fevereiro de 2003) durante os quais sobrevive em sua totalidade 
com a alimentação e a compra de artigos exclusivamente do McDonald's. O filme documenta os efeitos que tem 
este estilo de vida na saúde física e psicológica, e explora a influência das indústrias da comida rápida. Aproveite 
o filme e faça uma reflexão sobre um distúrbio que acomete milhões de pessoas no mundo todo, a obesidade. A 
termoquímica está muito ligada a esse assunto com o poder calorífico dos alimentos.  

 
Sugestões de livros:  

• Os botões de Napoleão – As 17 moléculas que mudaram a história.  
Autor: PENNY M. LE COUTEUR | JAY BURRESON 
Editora: ZAHAR  

• Será que podemos explicar o fracasso da campanha de Napoleão na Rússia, em 1812, por algo tão insignificante 
quanto um botão? Quando exposto a temperaturas baixas, o estanho se esfarela, e todas as fardas dos regimentos 
de Napoleão eram fechadas com botões feitos desse material. Com estilo cativante, temperado com diversas 
histórias curiosas, a professora de química Penny Le Couteur e o químico industrial Jay Burreson fazem uma 
fascinante análise de 17 grupos de moléculas que, como o estanho daqueles botões, influenciaram o curso da 
história. Essas moléculas produziram grandes feitos na engenharia e provocaram importantes avanços na medicina 
e no direito. Além disso, determinaram o que hoje comemos, bebemos e vestimos. Ao revelar as espantosas 
conexões químicas que unem eventos aparentemente não relacionados, os autores esclarecem que: - Por causa 
da química, a colônia Nova Amsterdã tornou-se Nova York. - Um contratempo na limpeza da cozinha com um 
avental de algodão resultou no desenvolvimento dos explosivos modernos e da indústria cinematográfica. - A ânsia 
dos europeus pela cafeína - um alcalóide que vicia - levou à Revolução Chinesa. - Foi um laboratório químico que, 

https://www.youtube.com/watch?v=091GM9g2jGk
https://www.youtube.com/watch?v=OlUHSeM6DZo
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em busca de um analgésico potente, criou a heroína. "Em geral não paramos para pensar na história ou na 
composição química de especiarias, borracha, nicotina, penicilina ou um sem-número de produtos que mudaram o 
mundo. Isso é belamente realizado em Os botões de Napoleão, com sua brilhante mescla de química e cultura. 

• O sonho de Mendeleiev – A verdadeira história da química 
Autor: PAUL STRATHERN 
Editora: ZAHAR  

• Em 17 de fevereiro de 1869, o cientista russo Dmitri Mendeleiev debatia-se com um problema: como colocar ordem 
na então recente ciência da química? Exausto, caiu adormecido sobre sua mesa de trabalho e teve um sonho que 
lhe anunciava a chave para montar a Tabela Periódica dos elementos. Um sonho que iria mudar fundamentalmente 
o modo como vemos o mundo. Em O sonho de Mendeleiev, Paul Strathern decanta a sensacional história da busca 
dos elementos químicos, desde os físicos gregos, passando pela química medieval, até chegar à fissão do átomo. 
Com texto fluente e bem-humorado, o autor explica as sucessivas descobertas no campo da química, além de traçar 
as biografias de seus protagonistas: Hermes Trismegisto, Paracelso, Avicena, Giordano Bruno, Nicolau de Cusa, 
Galileu Galilei, Johann Becher, Robert Boyle, Henry Cavendish e Antoine Lavoisier, entre outros. Mestre dos textos 
introdutórios, Strathern usa seu talento para recriar e alinhavar a instigante história da pergunta: de que matéria o 
mundo é feito? "Uma história maravilhosa que mostra os esforços da humanidade para compreender do que é feita 
a matéria." The Observer "Muito bem escrito, competente e repleto de episódios deliciosos (...) Paul Strathern 
realizou a notável proeza de tornar interessantíssima a história da química." The Herald Tribune. 

 

ETAPA 2 
 

 
Conteúdos:  

• Primeira Lei da Termodinâmica (Tópico 3, capítulo 1) : páginas 395 a 397. 

• Fatores que influenciam a variação de entalpia das reações (Tópico 4, capítulo 1): páginas 398 a 400.  
 
Estratégia de estudos:  

• Exercícios sugeridos 

• Resolver a lista de exercícios suplementares disponibilizada na área restrita.  

• FIXAÇÃO: 

• Página 407 (Questões 26,27,28 e 29).  

• Página 408 (Questões 30, 31, 32, 33 e 34).  

• Página 409 (Questões 37 e 38). 
 
Sugestões de filmes:  

• Belo Monte, Anúncio de uma guerra.    Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=091GM9g2jGk 

• Documentário independente filmado ao longo de 3 expedições à região do rio Xingu, Altamira e arredores, São 
Paulo e Brasília. Apresenta imagens e fatos reveladores sobre a maior e mais polêmica obra em andamento no 
Brasil. Aproveite o documentário para pesquisar sobre o funcionamento de uma usina hidrelétrica e seus impactos 
ambientais.  

• Super size me, A dieta do palhaço.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OlUHSeM6DZo 

• No filme, Spurlock segue uma dieta de 30 dias (fevereiro de 2003) durante os quais sobrevive em sua totalidade 
com a alimentação e a compra de artigos exclusivamente do McDonald's. O filme documenta os efeitos que tem 
este estilo de vida na saúde física e psicológica, e explora a influência das indústrias da comida rápida. Aproveite 
o filme e faça uma reflexão sobre um distúrbio que acomete milhões de pessoas no mundo todo, a obesidade. A 
termoquímica está muito ligada a esse assunto com o poder calorífico dos alimentos.  

 
Sugestões de livros:  

• Os botões de Napoleão – As 17 moléculas que mudaram a história.  
Autor: PENNY M. LE COUTEUR | JAY BURRESON 
Editora: ZAHAR  

• Será que podemos explicar o fracasso da campanha de Napoleão na Rússia, em 1812, por algo tão insignificante 
quanto um botão? Quando exposto a temperaturas baixas, o estanho se esfarela, e todas as fardas dos regimentos 
de Napoleão eram fechadas com botões feitos desse material. Com estilo cativante, temperado com diversas 
histórias curiosas, a professora de química Penny Le Couteur e o químico industrial Jay Burreson fazem uma 
fascinante análise de 17 grupos de moléculas que, como o estanho daqueles botões, influenciaram o curso da 
história. Essas moléculas produziram grandes feitos na engenharia e provocaram importantes avanços na medicina 

https://www.youtube.com/watch?v=091GM9g2jGk
https://www.youtube.com/watch?v=OlUHSeM6DZo
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e no direito. Além disso, determinaram o que hoje comemos, bebemos e vestimos. Ao revelar as espantosas 
conexões químicas que unem eventos aparentemente não relacionados, os autores esclarecem que: - Por causa 
da química, a colônia Nova Amsterdã tornou-se Nova York. - Um contratempo na limpeza da cozinha com um 
avental de algodão resultou no desenvolvimento dos explosivos modernos e da indústria cinematográfica. - A ânsia 
dos europeus pela cafeína - um alcalóide que vicia - levou à Revolução Chinesa. - Foi um laboratório químico que, 
em busca de um analgésico potente, criou a heroína. "Em geral não paramos para pensar na história ou na 
composição química de especiarias, borracha, nicotina, penicilina ou um sem-número de produtos que mudaram o 
mundo. Isso é belamente realizado em Os botões de Napoleão, com sua brilhante mescla de química e cultura. 

• O sonho de Mendeleiev – A verdadeira história da química 
Autor: PAUL STRATHERN 
Editora: ZAHAR  

• Em 17 de fevereiro de 1869, o cientista russo Dmitri Mendeleiev debatia-se com um problema: como colocar ordem 
na então recente ciência da química? Exausto, caiu adormecido sobre sua mesa de trabalho e teve um sonho que 
lhe anunciava a chave para montar a Tabela Periódica dos elementos. Um sonho que iria mudar fundamentalmente 
o modo como vemos o mundo. Em O sonho de Mendeleiev, Paul Strathern decanta a sensacional história da busca 
dos elementos químicos, desde os físicos gregos, passando pela química medieval, até chegar à fissão do átomo. 
Com texto fluente e bem-humorado, o autor explica as sucessivas descobertas no campo da química, além de traçar 
as biografias de seus protagonistas: Hermes Trismegisto, Paracelso, Avicena, Giordano Bruno, Nicolau de Cusa, 
Galileu Galilei, Johann Becher, Robert Boyle, Henry Cavendish e Antoine Lavoisier, entre outros. Mestre dos textos 
introdutórios, Strathern usa seu talento para recriar e alinhavar a instigante história da pergunta: de que matéria o 
mundo é feito? "Uma história maravilhosa que mostra os esforços da humanidade para compreender do que é feita 
a matéria." The Observer "Muito bem escrito, competente e repleto de episódios deliciosos (...) Paul Strathern 
realizou a notável proeza de tornar interessantíssima a história da química." The Herald Tribune. 

 


