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O presente texto trata do produto da dissertação intitulada “Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para o Ensino-aprendizagem de 

Isomeria”, apresentada ao Programa de Pós-graduação de Ensino de Ciências da 

Natureza – Mestrado Profissional - da Universidade Federal Fluminense (UFF). Este 

produto é uma Unidade de Ensino elaborada, aplicada e validada quanto ao 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa sobre o conteúdo isomeria. 

A UEPS desenvolvida objetiva a aquisição de significados dos conceitos 

necessários para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem de isomeria 

e está fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, no 

Pragmatismo de John Dewey e nos avanços e descobertas na área da neurociência 

ligada ao processo de aprendizagem. 

A necessidade de desenvolvimento deste produto está centrada nos meus 

dezessete anos de docência no Ensino Médio, ao longo dos quais percebi a 

dificuldade discente na compreensão e apropriação dos conceitos trabalhados no 

conteúdo Estereoisomeria, pois transpor fórmulas estruturais das moléculas para 

arranjos espaciais não é algo fácil para a maioria dos alunos e também, uma 

abordagem pouco contextualizada adotada nos livros didáticos utilizados, estes 

fatores levavam os alunos a memorizações, construindo deste modo uma 

aprendizagem mecânica. Assim, a Unidade de Ensino elaborada seria uma tentativa 

de produzir uma seqüência didática sobre este conteúdo com significado para os 

alunos. 

A UEPS é uma sequência de ensino fundamentada teoricamente, segundo 

Moreira (2011a, p.44) e deve obedecer a vários princípios, dentre os quais 

destacamos: 

I. O conhecimento prévio é a variável que mais influencia na aprendizagem; 

II. Pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que aprende; 

III. O aluno é quem decide se quer aprender significativamente; 

IV. Os organizadores prévios mostram as relações entre os novos 

conhecimentos e os conhecimentos prévios; 
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V. As situações-problema é que dão sentido a aprendizagem, podem 

funcionar com organizadores prévios e devem ser colocadas em níveis 

crescentes de complexidade; 

VI. O papel do professor é de provedor de situações-problema 

cuidadosamente selecionadas. Também de organizador do ensino e 

mediador da captação de significados por parte dos alunos; 

VII. A interação social e a linguagem são fundamentais para a captação de 

significados; 

Assim, a construção da UEPS deve obedecer a uma sequência de passos 

que são mostrados de forma sucinta a seguir: 

1. Definição do tópico a ser trabalhado; 

2. Investigação dos conhecimentos prévios dos discentes; 

3. Proposição de situações problema para introdução do conhecimento a 

ser ensinado. Estas situações devem motivar o interesse do discente 

pelo conteúdo; 

4. Apresentação do conhecimento partindo dos aspectos mais gerais e 

depois os mais específicos e realização de atividades; 

5. Retomar o conteúdo em nível mais alto de complexidade e com novas 

situações-problema e novas atividades; 

6. Na conclusão da unidade deve retomar características mais relevantes 

do conteúdo buscando a integração entre o conteúdo e situações-

problema apresentadas; 

7. Para avaliar a UEPS, considera-se a avaliação do desempenho dos 

alunos. Se há evidências de aprendizagem significativa, a UEPS é 

aprovada. 
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PROPOSTA DE UEPS PARA ENSINAR ISOMERIA 

 

Objetivo: Ensinar isomeria, com foco em estereoisomeria, identificar como a 

estrutura espacial influencia as propriedades físicas, identificar a diferença no 

arranjo espacial de enantiômeros e sua atividade no organismo humano. Mostrar ao 

aluno que ele também é responsável pela produção do conhecimento científico; 

levar o aluno a perceber a importância do conteúdo estudado para formação do 

cidadão, incentivando-o a olhar para o próximo, conhecer sua realidade, reconhecer 

problemas e buscar soluções. 

 

1. Investigação de conhecimentos prévios 

Nesta etapa, o professor deverá fazer o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos, o qual é importante porque servirá de subsídio para o processo 

de integração com os novos conhecimentos, poderá ser realizado através de uma 

conversa informal com os alunos ou usar um questionário com perguntas abertas ou 

fechadas. 

O instrumento usado pela professora pesquisadora foi um questionário 

composto por quatro perguntas abertas (Apêndice A). Os conceitos investigados 

são: Isomeria – fórmulas estruturais planas – arranjos espaciais – isomeria cis-

trans – isomeria óptica. 

 

2. Uso de um organizador dos conhecimentos prévios 

O organizador prévio é um material contendo informações mais gerais e 

inclusivas a ser usado como introdução para o assunto que se deseja ensinar. Seu 

objetivo é servir de ponte cognitiva entre o que o aluno já sabe e o que se deseja 

ensinar (MOREIRA, 1983; 2011b; 2011c). 

Para instigar os discentes e trazer uma discussão a respeito do assunto a ser 

trabalhado foi exibido o vídeo “Fármacos”1, um programa da Química Nova na 

                                                           
1 http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=7107 

http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=7107
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Escola com duração de 23 minutos, disponível gratuitamente na internet. Pensou-se 

em sua utilização por se tratar de uma ferramenta didática que apresenta uma 

linguagem audiovisual que é usada pelos alunos cotidianamente, buscando assim 

favorecer um número maior de sinapses, ligações entre neurônios, pois segundo a 

Neurociência a aprendizagem ocorre quando essas ligações são feitas e desfeitas 

(COSENZA; GUERRA, 2011). Outro motivo para a escolha deste vídeo foi a 

possibilidade de abordar conceitos importantes para o ensino de isomeria, como 

interações intermoleculares, atividade biológica de um fármaco no organismo 

humano e a importância da modelagem molecular.  

Após a exibição do vídeo foram discutidos alguns conceitos importantes, por 

exemplo, as interações intermoleculares, o modelo “chave e fechadura” que simula a 

interação de um fármaco no organismo humano, a importância dos produtos naturais 

usados nas pesquisas de novos fármacos, a construção de moléculas e a 

modelagem molecular, buscando oferecer significados ao aprendizado discente.  

3. Primeira situação-problema  

As situações-problema têm o objetivo de dar sentido aos novos 

conhecimentos e despertar o interesse do aluno para aprender significativamente. 

Neste momento será proposta uma situação-problema em nível introdutório. Tal 

situação pode funcionar como organizador prévio se der sentido ao novo 

conhecimento e for possível de ser manipulada mentalmente pelo aluno. 

Antes de começar o conteúdo isomeria foi proposto um trabalho de pesquisa, 

com o objetivo de criar subsunçores, ampliar e fundamentar discussões sobre o 

assunto. O trabalho foi realizado em grupo, teve longa duração e foi composto por 

cinco etapas.  

O Trabalho de Pesquisa 

Este trabalho foi realizado em grupo e composto por várias etapas que foram 

executadas ao longo do bimestre. Ressalta-se que sua execução foi concomitante 

com a apresentação do conteúdo e suas atividades foram realizadas fora do horário 

das aulas, excetuando a apresentação do seminário. A turma foi dividida em cinco 
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grupos e cada grupo recebeu uma ficha com as tarefas e algumas orientações para 

sua realização (Apêndice B). 

As atividades foram idealizadas com o objetivo de dar significado ao conteúdo 

isomeria, segundo Cosenza e Guerra (2011) o cérebro é um órgão ávido por 

informações e é inerente sua capacidade para o aprendizado, é seletivo e, só se 

dispõe aprender o que julga ser importante, portanto, haverá maior probabilidade de 

aprendizagem o conteúdo que for apresentado ao aluno com significado.   

Os temas do trabalho de pesquisa foram escolhidos por apresentarem as 

seguintes características: 

 Considerável circulação nos meios de comunicação, ou seja, que oferecessem 

algum significado aos alunos. 

 Possibilidade de escolha de compostos, cujos pares isômeros apresentassem 

atividades distintas no organismo humano e, a construção de maquetes 

moleculares para facilitar a visualização tridimensional e ao mesmo tempo, 

facilitar a percepção das diferenças espaciais entre isômeros geométricos e 

ópticos. 

 Importância para a vida da comunidade escolar, ampliando o envolvimento do 

aluno com o conhecimento adquirido e o seu uso na prática para melhorar a 

vida na comunidade escolar através da aplicação do conhecimento.  

Na primeira etapa foi proposto o trabalho de pesquisa para turma e a sua 

divisão em grupos. Cada grupo recebeu por sorteio um tema. Na segunda etapa, a 

primeira atividade do grupo foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre um dos 

temas: Gordura trans na alimentação; Vitamina C – ácido ascórbico; Estresse e 

adrenalina; Obesidade e aspartame e, Medicamentos e talidomida. Na segunda 

atividade, os alunos deveriam elaborar perguntas para entrevistar alunos e 

funcionários da escola sobre o tema, com objetivo de observar a importância das 

substâncias envolvidas na qualidade de vida da comunidade escolar. As perguntas 

das entrevistas foram apresentadas ao professor para serem analisadas e aceitas 

ou não, para assim proceder a realização das entrevistas. O prazo para realização 

destas atividades foi de uma semana. 
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Na terceira etapa, a primeira atividade foi a realização das entrevistas e a 

segunda atividade foi a construção de gráficos  com os dados obtidos e analisados. 

Os gráficos foram apresentados ao professor que incentivou a busca por soluções 

para os problemas apontados. O prazo para a realização desta etapa foi de duas 

semanas. 

Na quarta etapa, a primeira atividade foi a pesquisa sobre os pares de 

Isômeros e a relação entre eles e o tema. A segunda atividade foi a construção de 

maquetes utilizando bolas de isopor e palitos de madeira mostrando as diferenças 

espaciais das substâncias envolvidas nos temas. A terceira atividade foi a 

organização dos resultados da pesquisa para uma apresentação na forma de 

seminário. O prazo para realização desta tarefa foi de duas semanas. 

A construção de maquetes de enantiômeros e de isômeros cis-trans objetivou 

facilitar a visualização das diferenças nas estruturas espaciais. O carbono pode 

apresentar a geometria molecular tetraédrica, trigonal plana ou linear dentro dos 

compostos orgânicos, formando ângulos entre ligações de 109°28’, 120° e 180°, 

respectivamente. O oxigênio pode apresentar a geometria angular e o nitrogênio 

piramidal (SOLOMONS; FRYHLE, 2012). 

Para padronização das maquetes foram dadas orientações aos alunos que são 

mostradas na Tabela 1: 

Tabela 1 - Padronização da maquete. 

Elemento Cor Bola de isopor 

Carbono Preto 25mm 

Hidrogênio Branco 10 ou 15mm 

Oxigênio Vermelho 30 mm 

Nitrogênio Azul 35mm 

 

A apresentação dos seminários dos cinco grupos teve a duração de quatro 

aulas de cinquenta minutos cada. A seguir é apresentada a Tabela 2 com o resumo 

das etapas do trabalho de pesquisa proposto aos alunos. 
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Tabela 2 - Resumo do Trabalho de Pesquisa 

 
ETAPAS 

 
ATIVIDADES 

 
DURAÇÃO 

 
1ª Proposta do Projeto 
 

 
• Divisão das turmas em grupos. 
• Sorteio dos Temas. 
 

 
• 20 minutos 

 
2ª Pesquisa Bibliográfica 1 
 

 
• Pesquisa Bibliográfica sobre o Tema. 
• Elaboração de perguntas para realizar 
entrevistas com alunos e funcionários. 
 

 
• 1 semana 

 
3ª Pesquisa de Campo e 
Tratamento de Dados 
 

 
• Entrevistas com alunos e funcionários. 
• Gráficos com os dados obtidos. 
 

 
• 2 semanas 

 
4ª Pesquisa Bibliográfica 2 e 
construção das Maquetes 
 

 
• Pesquisa sobre os Pares de Isômeros e a 
relação entre eles e o Tema. 
• Construção de Maquetes dos Pares de 
Isômeros. 
• Elaboração da apresentação do Seminário 
em Power point.. 
 

 
• 2 semanas 

 
5ª Apresentação do Projeto 
 

 
• Apresentação do Seminário na sala de aula. 
 

 
• 4 aulas 

 

4. Exposição dialogada 

Apresentar o conhecimento a ser ensinado-aprendido, começando por 

aspectos mais gerais, dando uma visão inicial do todo, mas logo exemplificando e 

abordando aspectos mais específicos. O professor deverá introduzir o conceito de 

isomeria com um breve histórico. Explicar a diferença entre isomeria constitucional e 

estereoisomeria. Demonstrar com a ajuda dos modelos atômicos, as estruturas do 

álcool etílico e do éter metílico, mostrar que essas estruturas apresentam a mesma 

fórmula molecular, mas apresentam interação intermolecular e pontos de ebulição 

diferentes, seus átomos são organizados em ordem diferentes. Apresentar os vários 

tipos de isomeria constitucional. 

No final da aula, os grupos deverão apresentar ao professor as perguntas 

para as entrevistas, o qual deverá analisar as perguntas e devolvê-las para a 

segunda atividade do trabalho de pesquisa, a execução da entrevista e 



10 

 

representação dos dados obtidos em gráficos. O professor deve procurar 

significados nas perguntas elaboradas e observar o comprometimento dos alunos. 

 

5. Exposição dialogada e uso de recurso didático 

As representações das fórmulas moleculares e planas são pobres para 

identificar as substâncias, explicar algumas propriedades que só se justificam com 

as fórmulas espaciais. Os alunos precisam transpor as representações 2D para 3D, 

esta habilidade é chamada de visuoespacial e nem todos os alunos a possui. Nesta 

etapa, propor o uso da modelagem computacional para construção de moléculas, 

para facilitar a visualização, transposição de estruturas bidimensionais para 

estruturas tridimensionais e explicação de propriedades físicas. 

Nesta pesquisa foi usado um software livre, ACD/ChemSketch da ACDLabs, 

disponível em http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ 

O professor deve expor o conteúdo isomeria geométrica (cis-trans) em 

cadeias alifáticas e cíclicas, ensinar o uso da nomenclatura com cis-trans e também 

E-Z, e construir com a ajuda do software os compostos cis e trans em 2D (fórmulas 

estruturais) e fazer a transposição para 3D (fórmulas espaciais) com o objetivo de 

facilitar a visualização tridimensional dos alunos. Com as estruturas 3D desenhadas 

discutir algumas propriedades físicas como solubilidade, ponto de fusão e ebulição. 

Disponibilizar o software para os alunos trabalharem em casa e buscar com o grupo 

responsável pelo desenvolvimento do tema Gordura trans na alimentação 

informações para enriquecer a aula.  

 

6. Segunda situação-problema, em nível mais alto de complexidade 

As situações-problema devem ser apresentadas em níveis crescentes de 

complexidade. Para neurociência, quanto maior a quantidade de sinapses o cérebro 

fizer maior vai ser a chance do aluno guardar em sua memória o conteúdo. Assim, 

para aumentar a sensibilidade e atenção dos alunos, o professor pode utilizar a 

experimentação que ajudará o cérebro do aluno guardar o conhecimento em outras 

áreas cerebrais, na área tátil, auditiva, visual e também na olfativa. 

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/
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Foi realizada a seguinte experiência: dois saches foram confeccionados, um 

recheado com cascas de limão e outro com cascas de laranja, e levados para sala 

de aula. Os alunos foram incentivados a sentirem o cheiro e tentar identificar a 

origem do aroma. Neste momento, o professor trouxe para a sala de aula a seguinte 

indagação: Será que o odor que sentimos nestes dois saches tem alguma relação 

com a Isomeria Espacial? Pode a posição espacial dos átomos numa molécula 

influenciar suas propriedades físicas?  

Mostrar no quadro branco, as fórmulas estruturais e que embora os aromas 

sejam diferentes, os compostos responsáveis pelos aromas têm estruturas muito 

semelhantes. O R-limoneno está presente no cheiro da laranja enquanto o S-

limoneno está presente no cheiro do limão. Construir os compostos com o auxílio do 

software para mostrar a diferença entre os eles e por último mostrar as maquetes 

feitas, pelo professor, com bola de isopor e palito, das estruturas espaciais do R-

limoneno e o S-limoneno; sobrepor as maquetes para que os alunos possam 

visualizar as diferenças. 

 

7. Exposição dialogada  

Dialogar com os alunos sobre plano de simetria, figuras simétricas e 

assimétricas, falar o que é carbono assimétrico, isomeria óptica em moléculas com 

1, 2 ou mais carbonos assimétricos, moléculas assimétricas sem carbono 

assimétrico, dar exemplo de enantiômeros e diastereoisômeros. Explicar o que é um 

composto levógiro, dextrógiro, (  ̶  ) e ( + ), e a nomenclatura R e S. Enriquecer a 

aula com informações trazidas pelos grupos do trabalho de pesquisa, buscar 

evidências de significados. 

No final da aula, o professor deverá analisar de forma preliminar com os 

grupos os resultados das entrevistas nos gráficos, incentivar os alunos a buscarem 

soluções para os problemas encontrados. Orientar a realização da terceira tarefa do 

trabalho de pesquisa, que será a confecção de maquetes de pares isômeros de 

acordo com o tema e a apresentação final na forma de seminário.  
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8. Avaliação 

O professor deverá registrar as evidências de aprendizagem significativa 

durante as aulas e em todas as etapas do trabalho de pesquisa. A apresentação do 

seminário permitirá que os alunos transmitam o conhecimento adquirido para toda a 

turma, e o professor poderá avaliar se há evidência de aprendizagem significativa e 

crítica, segundo Ausubel (2011c) é estimulada por questionamentos ao invés de 

memorizações. 

A avaliação das estratégias utilizadas deve ser considerada, e perguntas 

podem ser feitas aos grupos, tais como: 

 Associar o conteúdo isomeria a um assunto do cotidiano facilitou a 

aprendizagem? 

 Usar o software e construir as maquetes ajudou a perceber a diferença no 

arranjo espacial dos isômeros e a identificar o carbono assimétrico? 

O trabalho de pesquisa retrata e avalia o cotidiano escolar, os hábitos com 

alimentação, exercícios físicos, nível de estresse, obesidade, uso da vitamina C e o 

cuidado com o uso de medicamentos, seus resultados podem ser reveladores e 

importantes para melhorias na saúde das pessoas no ambiente escolar. 

Recomenda-se a exposição desses resultados para a comunidade escolar, por 

exemplo, em uma Feira de Ciências, murais etc. Assim os alunos serão 

multiplicadores do conhecimento, levando informações úteis para a saúde daqueles 

que estão próximos. 

Para apresentação do trabalho de pesquisa em uma Feira de Ciência será 

preciso trabalhar com os grupos algumas adaptações e adequações necessárias, 

visto que a escola recebe a visitação de pessoas que podem não ter conhecimentos 

básicos de Química para o entendimento de isomeria, então uma abordagem 

contextualizada e que traga informações úteis para a melhoria da saúde será 

interessante. 
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9. Avaliação da UEPS 

A UEPS será validada se os alunos apresentarem evidências da 

aprendizagem significativa ao longo das atividades desenvolvidas. A avaliação da 

UEPS será realizada através da apresentação das tarefas do trabalho de pesquisa, 

apresentação do seminário, e entrevistas com os grupos, questionário com os 

alunos, e apresentação dos trabalhos.   

Para Moreira (2011a) a UEPS será considerada aprovada se o desempenho 

dos alunos mostrarem evidências de aprendizagem significativa, captação de 

significados, compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para 

resolver questões-problema.  

Na avaliação das estratégias adotadas 100% dos alunos responderam que a 

associação do conteúdo isomeria a um tema do cotidiano facilitou a aprendizagem e 

que o uso do software e a construção das maquetes facilitaram a percepção das 

diferenças nos arranjos espaciais dos pares isômeros e a identificação do carbono 

assimétrico. 

Para avaliação de significados foi feita uma mesma pergunta para dois grupos 

de alunos, no primeiro grupo o conteúdo foi trabalhado através desta UEPS e no 

segundo grupo, o conteúdo foi trabalhado de forma tradicional. As respostas destes 

dois grupos foram comparadas para analisar a presença de significados. 

A pergunta utilizada foi “Qual a importância do ensino de isomeria para 

formação do cidadão?” Ao analisar as respostas dos alunos que trabalharam o 

conteúdo pela UEPS foi observado que cerca de 90% deles reconheceram a 

importância de estudar isomeria e exemplificaram com dados observados no dia a 

dia, enquanto os alunos que trabalharam o conteúdo de forma tradicional, cerca 60% 

reconheceram que é importante o ensino-aprendizagem de isomeria, porém não 

conseguiam justificar com exemplos. 
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Para finalizar esta Unidade de Ensino, os alunos apresentaram o trabalho de 

pesquisa na Feira de Ciência, EXPOTEC/20142. O objetivo desta participação foi 

oportunizar aos alunos o compartilhamento do conhecimento adquirido e a busca 

por soluções viáveis na estrutura escolar. Os alunos participaram ativamente desta 

atividade. Com isso foi possível concluir que trabalhar o conteúdo isomeria utilizando 

a UEPS elaborada houve a facilitação do aprendizado, através de aulas mais 

dinâmicas e contextualizadas que estimulam o interesse pelo conhecimento. A 

Tabela 3 apresenta um resumo da UEPS desenvolvida e aplicada. 

Tabela 3 – Resumo da UEPS 

Etapa Atividade Desenvolvida Objetivo Tempo gasto 

1 Aplicação da Diagnose. Investigar conhecimentos prévios. 30 minutos 

2 Exibição do vídeo Fármaco e 

Discussão. 

Organizador prévio do conteúdo.  1 aula 

3 Proposta do trabalho de 

pesquisa. 

Criar a primeira situação problema, 

formar subsunçores. 

20 minutos 

4 Aula Expositiva Isomeria 

Constitucional e análise das 

perguntas para entrevista. 

Exposição dialogada da  isomeria 

constitucional. 

2 aulas 

6 Aula expositiva e dialogada do 

conteúdo isomeria geométrica 

com o uso de recurso didático. 

Apresentação dos gráficos com 

os dados da entrevista. 

Exposição dialogada do conteúdo 

e o uso do software para facilitar a 

visualização tridimensional. 

2 aulas 

7 Experimentação através do uso 

de saches, apresentação de 

maquetes do limoneno e 

utilização software. Aula 

expositiva de isomeria óptica. 4ª 

Etapa do Trabalho de Pesquisa. 

Criar a segunda situação 

problema. Exposição dialogada do 

conteúdo isomeria óptica. 

2 aulas 

8 Apresentação do trabalho de 

pesquisa, questionário e 

entrevistas. 

Avaliar o rendimento e a presença 

de significados. 

4 aulas 

9 Feira de Ciências – 

EXPOTEC/2014 

Socialização do Conhecimento, 

avaliar a presença de significados. 

3 dias* 

 

                                                           
2* A EXPOTEC é uma Feira de Ciências que ocorre anualmente na Semana de Ciência e Tecnologia, e todo  

Projeto deve ser apresentado durante todos os dias da Feira, portanto fora da sala de aula e sem comprometer a 

carga horária das aulas. 
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Além das aulas mencionadas no resumo da UEPS, foram ministradas aulas 

de laboratório e aulas de resolução de exercícios do livro texto e exercícios 

preparatórios para o Enem, que juntas completaram o cronograma das atividades. 
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APÊNDICE A - DIAGNOSE 

 

   

 CEFET-RJ 

                                                               

 PROFESSORA:  K ÁTIA        TURMA:                                                                                         

ALUNO: _________________________________________                NO  ____     

 

 

1- Complete o quadro abaixo: 

 
FÓRMULA  MOLECULAR 

 

 
FÓRMULA  ESTRUTURAL 

 
NOME 

 
H2O                                                                                                                

 
 

CO2     
 
 
 

C2H6O 
 
 
 

C2H2Cℓ2 
 
 
 

 
 
 
 
 

O=C=O    
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁGUA 

 

 

 

 

2- Análises são os processos e reações que permitem determinar a estrutura de uma dada 

substância, a etapa que determina quais são os elementos químicos e quanto há de cada 

elemento numa substância é denominado análise elementar, que se divide em qualitativa 

(identificação de elementos químicos) e quantitativa (dosagem dos elementos que foram 

identificados). Realizar uma análise elementar é suficiente para identificar uma substância? 

Por que? 

 



17 

 

 

 

 

 

3- Escreva o nome dos compostos e coloque os compostos abaixo em ordem crescente de 

ponto de ebulição. Justifique. 

CH3

CH3

               CH3

CH3

                 

O

OH

O

OH

              

O

OH

O

OH  

 

           A                                   B                                                       C                                        D 

Ordem: ______ < _______<  _______< _______ 

     

 

 

 

Os compostos são iguais? 

 

4- Complete as valências do carbono 1 com os grupos:  −H, −CH3, −OH, −COOH 

      (1)                                                                                                                (2) 

(1)  

                                                                                                                                
   

 

Inverta a ordem de dois grupos e 

complete as valências do carbono 2 
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APÊNDICE B - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE 

PESQUISA 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: GORDURA TRANS NA ALIMENTAÇÃO 

PESQUISA: O que é gordura trans? Em quais alimentos a gordura trans está presente? 

Quais os malefícios desta gordura para o nosso corpo? 

TRABALHO:  

- Elaborar entrevista para alunos, professores e funcionários da escola para saber se na 

alimentação diária está presente a gordura trans. 

- Colocar esses dados em um gráfico. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira de composto cis e 

composto trans (ácido oleico e ácido elaídico). 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: OBESIDADE E O USO DE ADOÇANTES (ASPARTAME) 

PESQUISA: O que é obesidade? Quais são os problemas físicos e emocionais causados 

pela obesidade? Malefícios e benefícios no uso de adoçante 

TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola sobre uso de 

adoçante? Investigar o Índice de massa corporal.  

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira do par de enantiômeros 

da asparagina. 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: ESTRESSE E ADRENALINA 

PESQUISA: O que é o estresse? Como o estresse interfere na saúde física e emocional? O 

que é adrenalina? Como a adrenalina age no corpo humano? 
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TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola sobre o que provoca 

estresse? 

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira do par de enaniômeros 

da adrenalina. 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 

PESQUISA: O que é a vitamina C? Em que alimentos encontramos vitamina C? Quais são 

os benefícios de sua ingestão?  

TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola sobre alimentos onde 

a vitamina C está presente.  

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira dos enantiômeros 

vitamina c. 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: MEDICAMENTOS E A TALIDOMIDA 

PESQUISA: O que é a talidomida? Legislação de medicamento, órgãos reguladores. 

TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola para saber o 

comportamento das pessoas frente ao uso medicamentos.  

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira dos  enantiômeros da 

talidomida.  

- Apresentação em forma de seminário. 


