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DISCIPLINA: QUÍMICA 1 
 
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, filmes, listas de questões e documentários.  
 
 
Professores: FÁBIO COSTA E ARTUR MOTA  
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  

 

 Hidrocarbonetos não ramificados (Tópico 4, capítulo 1): páginas 490 a 497; 

 Radicais orgânicos (Tópico 1, capítulo 2): páginas 510 e 511; 

 Hidrocarbontos ramificados (Tópico 2, capítulo 2): páginas 512 e 515. 
 
Estratégia de estudos:  

 

 Resolver os simuladinhos disponibilizados na área restrita.  
 
Sugestões de filmes:  

 

 “Um oceano de plástico” - Disponível em: NETFLIX ou https://www.youtube.com/watch?v=ee-
HjIUSXJM&t=6s - A Plastic Ocean Foundation é uma organização britânica cuja finalidade é a sugestão de 
soluções para o problema do lixo plástico no planeta. O documentário explora áreas atingidas por esse tipo de 
poluição evidenciando os danos à flora e à fauna. 

 
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, 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.  
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ee-HjIUSXJM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ee-HjIUSXJM&t=6s
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  

 

 Petróleo (tópico 3, capítulo 2) : páginas 517 a 522; 

 Carvão mineral e gás natural (tópico 4, capítulo 2): páginas 524 e 525.  
 
Estratégia de estudos:  

 

 Exercícios PROPOSTOS - página 202 a 2029 (todas as questões). 
 
Sugestões de filmes:  

 

 “Meat The Truth - Uma verdade mais que inconveniente” - Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=u7LBPHtOBnk&t=50s - “Meat the Truth" é um documentário feito em 
2008, pelo "partido pelos animais" da Holanda. Pode ser considerado um questionamento ao filme de Al Gore 
que trata das causas do aquecimento global, poluição, desenvolvimento desenfreado, porém deixa a questão 
da pecuária de lado. No filme “Uma verdade Mais que Inconveniente” é posto em pauta questões como que 
consumir produtos de origem animal, contribui drasticamente para o aquecimento global. 

 
Sugestões de livros:  
 
“A colher que desaparece” 
Autor: SAM KEAN 
Editora: ZAHAR  
 
Uma colher que desaparece quando colocada no chá quente, uma bizarra corrida pelo ouro causada por um 
elemento (telúrio) que tem cheiro de alho, um poeta que enlouqueceu ao ingerir lítio para se tratar de uma 
doença. Sam Kean nos guia em um passeio pelas mais surpreendentes histórias envolvendo a descobe rta, o 
uso e a criação dos 118 elementos químicos da tabela periódica. Pelo caminho, o autor aborda a história dos 
avanços científicos, desde a descoberta do átomo até a criação de elementos artificiais, passando pela 
invenção da tabela periódica e pelo estudo da radioatividade. Mostra também como a vida humana se 
modificou devido ao cobre (usado em moedas por ser "autoestéril"), ao silício (utilizado na revolução da 
informática) e ao urânio (um dos grandes responsáveis pela bomba atômica). A propósito: a c olher que 
desaparece é feita de gálio, elemento 31 da tabela periódica, metal com a estranha propriedade de ficar no 
estado líquido acima de 29ºC, temperatura inferior à de qualquer cafezinho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u7LBPHtOBnk&t=50s
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DISCIPLINA: QUÍMICA 2 
 
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. 
 
Professores: PIETRO SANTIAGO, RODRIGO MELO, FABIO COSTA, MARCO AURÉLIO 

SEMANA 1 
 
Conteúdos:  

 

 Capítulo 1: Conceitos de química orgânica - Tópico 4: Hidrocarbonetos não ramificados (página: 490); 

 Capítulo 2: Hidrocarbonetos e combustíveis fósseis - Tópico 1: Radicais orgânicos (página: 510); 

 Capítulo 2: Hidrocarbonetos e combustíveis fósseis - Tópico 2: Hidrocarbonetos ramificados (página: 512). 
 
Estratégia de estudos:  

 

 Resolver os exercícios de fixação e contextualizados. 
 
Sugestões de filmes:  

 

 Perfume – A História de um Assassino 
 
Sugestões de livros:  

 

 Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história, de Penny Le Couteur e Jay Burreson. 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 

 www.agracadaquimica.com.br 

 www.quimicasemsegredos.com 

 www.soq.com.br 

SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  

 

 Capítulo 2: Hidrocarbonetos e combustíveis fósseis - Tópico 3: Petróleo  (página: 517); 

 Capítulo 2: Hidrocarbonetos e combustíveis fósseis - Tópico 4: Carvão mineral e gás natural (página: 524). 
 
Estratégia de estudos:  

 

 Resolver os exercícios de fixação e propostos. 
 

Sugestões de filmes:  
 

 Sherlock Holmes 
 
Sugestões de livros:  

 

 Tratado Elementar de Química, de Antoine-Laurent Lavoisier. 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 

 www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral 

 www.brasilescola.com/quimica 

http://www.agracadaquimica.com.br/
http://quimicasemsegredos.com/
http://www.soq.com.br/
http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral/
http://www.brasilescola.com/quimica/

