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INTRODUÇÃO
Neste segundo livro da série, Frank Einstein (gênio mirim, 
cientista e inventor) e seu  melhor amigo, Watson, com uma 
ajudinha de Klink (uma inteligência artificial automontada) e 
Klank (uma inteligência artificial praticamente automontada) 
se veem mais uma vez em uma competição com T. Edison, 
colega de classe e arqui-inimigo de Frank. Desta vez, eles 
irão desvendar os mistérios por trás da energia. Frank está 
trabalhando em uma versão melhorada da invenção de Ni-
kola Tesla, o “eletrodedo”, um dispositivo que pode fornecer 
energia de graça para toda a cidade. Mas isso não está nos 
planos de T. Edson, que deseja controlar toda a eletricidade 
de Midville para monopolizar as fontes de energia e ficar 
ainda mais rico. Em uma corrida contra o tempo, Frank e 
seus amigos são os únicos que podem impedir Edson e seu 
astuto chimpanzé, o sr. Chimp!

SOBRE O AUTOR E O ILUSTRADOR
Jon Scieszka (ao lado, à esquerda) faz experimentos com eletricidade sem 
fio desde seu nascimento, quando deu um choque no médico que fez seu 
parto com um raio de eletricidade estática. Scieszka foi o primeiro Em-
baixador Nacional da Literatura para Jovens. Mora no Brooklyn, em Nova 
York, e ama ciências até hoje.

Brian Biggs (ao lado, à direita) ilustrou os livros de Garth Nix, Cynthia 
Rylant e Katherine Applegate e é o autor e ilustrador da série Everything 
Goes. Ele mora na Filadélfia.

TEMAS CIENTÍFICOS
Ao longo dos seis livros da série Frank Einstein, o ex-professor Jon Scieszka conduz seus leitores da matéria à energia, dos huma-
nos à vida, à Terra e a todo o universo – das menores partículas (átomos) às maiores (o cosmo). O segundo livro, Frank Einstein e o 
eletrodedo, tem como tema a energia.
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Linguagem e Interpretação
• Por que você acha que Watson aceita as ideias malucas de Frank?

• Durante o livro, o sr. Chimp é chamado de macaco, apesar de ser um símio. Você sabe quais são as semelhanças e diferenças entre 
símios e macacos? Cite algumas delas (veja Frank Einstein e o motor antimatéria). Por que o sr. Chimp fica triste quando é chamado 
de macaco?

• Releia a cena na qual o sr. Chimp e T. Edison interagem (págs. 28, 43-44, 134-135). Como Edison trata o sr. Chimp? Você acha justo 
ele ser tratado dessa forma? Por que você acha que o sr. Chimp continua trabalhando para Edison?

• Quem você acha que mais influenciou Frank: seus pais ou o vovô Al? Explique sua resposta usando exemplos do próprio livro.

• Jon Scieszka usa uma linguagem muito descritiva para descrever os cenários da história (por exemplo, págs. 61, 83, 106, 145). Você 
acha importante que autores sejam detalhistas ao ambientar suas histórias? Por quê?

• Nas páginas 76-77, Janegoodall diz que não concorda com o uso de chimpanzés em filmes. Você concorda ou discorda? Por quê? 
(Esta pergunta também pode ser usada para propor um debate em sala de aula.)

• Por que você acha que T. Edison detesta tanto Frank? Use exemplos do livro para justificar sua resposta. 

• Na página 98, alguém acusa Frank de criar monstros. Qual a relação dessa história com a do livro Frankenstein? Você acha que o 
nome Frank Einstein foi criado para aludir ao Dr. Frankenstein ou a Albert Einstein? Ou aos dois? Como Frank se identifica com o Dr. 
Frankenstein e com Albert Einstein? Justifique sua resposta.

Ciências
• Quais são as semelhanças entre a eletricidade estática (págs. 8-9) e o relâmpago (págs. 9-10)? Por que esfregar os pés no tapete 
e encostar em outra pessoa pode gerar eletricidade estática?

• Nas páginas 47-48, Frank nos ensina as Três Leis de Newton. Com o uso de duas bolinhas de gude, faça experimentos com 
movimento e veja como as leis funcionam.
 - Para a primeira lei: coloque uma bolinha de gude em 
uma superfície plana. A bolinha não se moverá a não ser que uma 
força a faça se mover. 
 - Para a segunda lei: alinhe duas bolinhas de gude. 
Empurre-as ao mesmo tempo, porém uma com mais força do 
que a outra. Isso mostrará como uma força maior provoca uma 
aceleração maior.
 - Para a terceira lei: jogue as bolinhas de gude uma contra 
a outra até que se choquem. Elas quicarão para trás, mostrando 
que para cada ação existe uma reação.
 - Há muitos outros experimentos que você pode fazer 
para aprender sobre as Três Leis de Newton. De que outro modo 
você pode demonstrar essas leis?

• Nas páginas 19-22, Frank e o vovô Al falam sobre a diferença entre 
energia não renovável e energia renovável. Qual é a diferença 
entre elas? Quais são os exemplos de energia não renovável? E de 
energia renovável? Que tipo de energia nós usamos primariamente 
hoje em dia? Discuta em grupo e sugira ideias para um consumo 
de energia mais eficiente no seu bairro. 

VOCABULÁRIO
• esfrega (pág. 7)

• revira (pág. 11)

• detritos (pág. 30)

• móvel (pág. 40)

• destruindo (pág. 44)

• propulsão (pág. 48)

• falha técnica  (pág. 56)

• remexe (pág. 69)

• ligeiros (pág. 71)

• cabaça (pág. 83)

• impulsionando (pág. 111)

• investe (pág. 118)

• disparam (pág.141)

• tombar (pág. 142)

• inevitavelmente (pág. 145)

DIVERSÃO NA GRADE CURRICULAR
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 • Nas páginas 31-33, Frank mostra a Watson como a eletricidade 
poderia ser produzida sem fio ao realizar um experimento que 
mostra como “a carga negativa adicional provocada pelo acúmulo 
de elétrons atrai os flocos de pimenta e o fluxo de água, ambos 
com carga positiva”. Refaça os experimentos de Frank. Por 
que a pimenta se separa do sal e a água se curva? Como esses 
experimentos provam que a eletricidade pode funcionar sem 
precisar de fios?

• Os pais de Frank estão viajando pelo Círculo Polar Ártico, então 
puderam testemunhar a aurora boreal (págs. 35-39). O que é a 
aurora boreal? Por que só é possível vê-la quando se está próximo 
ao Polo Norte? E a aurora austral? Aparece no Polo Sul? 

• Frank explica a Watson como uma bússola funciona nas páginas 
38-39. Por que a ponta magnética da agulha de uma bússola 
sempre aponta para o norte?

• Há seis tipos de máquinas simples (págs. 53-55). Como cada uma 
delas oferece “facilidades mecânicas”? Por que são chamadas de 
máquinas simples? 

• Nas páginas 58-59, Frank explica para Watson como a eletricidade 
pode gerar magnetismo e vice-versa ao fazer um experimento que 
mostra como uma corrente elétrica que flui através de fios pode 
produzir um campo magnético, e como um ímã entre espirais 
de fio de cobre produz eletricidade. Refaça os experimentos de 
Frank. Como funcionam?

• Nas páginas 99-101 e 106, aprendemos sobre como painéis solares 
geram eletricidade. Você sabe explicar como eles funcionam? Por 
que você acha que as pessoas não têm painéis solares?

• No Apêndice do livro, Frank compartilha suas anotações sobre energia. Use as anotações de Frank como ponto de partida para 
aprender mais sobre energia. Escolha um dos tópicos e pesquise mais sobre ele. Compartilhe o que aprendeu com a turma ao criar 
um experimento.

Algumas curiosidades para pesquisar
• Frank menciona os cientistas Isaac Newton (págs. 13, 47-48) e Nikola Tesla (págs. 23, 104) no livro. Quem são esses cientistas? 
Como eles mudaram o mundo da ciência? 

• Os pais de Frank estão em Yellowknife, no Círculo Polar Ártico (pág. 36). Por quais países o Círculo Polar Ártico passa? Qual a diferença 
entre estar dentro dos limites do círculo e fora dele? Ele é um dos cinco principais paralelos da Terra; quais são os outros quatro?

• Janegoodall ganhou esse nome por causa de Jane Goodall, uma antropóloga especializada em chimpanzés (págs. 71, 74). Descubra 
o que a pesquisa de Jane Goodall nos ensinou sobre chimpanzés. 

• O vovô Al menciona que muitos experimentos na história foram considerados assustadores 
ou estranhos (pág. 103). Pesquise alguns experimentos e invenções para descobrir por que as 
pessoas tinham medo deles quando foram descobertos/criados/realizados. 

• A invenção predileta de Watson é a areia para gatos (compartilhada no Apêndice). Qual é sua 
invenção favorita? Faça uma pesquisa para descobrir o autor e a história por trás dessa invenção.
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