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e o
MOTOR

ANTIMATÉRIA

INTRODUÇÃO
Frank Einstein adora passar o tempo em seu laboratório, 
onde pode misturar ciência e muita imaginação para criar 
inventos bem originais (e esquisitos). Ele tem um plano mi-
rabolante e só precisa de uma noite repleta de raios no céu 
para colocá-lo em funcionamento. De repente, o que parecia 
destinado ao fracasso ganha vida. No meio da noite, dois ro-
bôs se autoconstroem e, de uma hora para outra, Frank ganha 
dois ajudantes de laboratório nada usuais: o espertinho Klink 
e o desajeitado Klank. Eles não são os auxiliares ideais, mas 
mesmo assim ajudam o jovem cientista a construir um motor 
antimatéria. Tudo parece ir bem... até que o arqui-inimigo de 
Frank, T. Edison, entra em cena e sequestra os robôs. Usando 
ciência de verdade, Jon Scieszka cria um mundo inédito de 
aventura e ficção científica — uma reação química irresistível 
para todas as crianças.

TEMAS CIENTÍFICOS
Ao longo dos seis livros da série Frank Einstein, o ex-professor Jon Scieszka conduz seus leitores da matéria à energia, dos humanos 
à vida, à Terra e a todo o universo – das menores partículas (átomos) às maiores (o cosmo). O primeiro livro, Frank Einstein e o motor 
antimatéria, tem como tema a matéria.

SOBRE O AUTOR E O ILUSTRADOR
Jon Scieszka (ao lado, à esquerda) é apaixonado por ciência desde crian-
ça. Um dos seus primeiros e mais inovadores trabalhos de feira de ciências, 
colocar caules de aipo em água com corante, é comentado até hoje (pela 
mãe dele). Scieszka foi o primeiro Embaixador 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.
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VOCABULÁRIO

DIVERSÃO NA GRADE CURRICULAR
Linguagem e Interpretação
• O nome de Watson é uma alusão a um parceiro bem famoso na literatura. Em quais histórias é possível encontrá-lo?

• Scieszka inclui muitas onomatopeias ao longo do livro, incluindo buuuuum (trovão) e bbbzzzzzzz (abelha). O que elas acrescentam 
à história? Onde mais ele empregou esse artifício?

• Como Scieszka o ajudou a “visualizar” o laboratório nas págs. 17 e 18?

• No capítulo 2, o que fez os robôs ganharem vida? Qual foi a sequência de eventos que levou à criação deles?

• Por que o autor escolheu Einstein como sobrenome de Frank? Por que você acha que ele escolheu esse nome em vez de outro? 
E o nome de T. Edison?

• Com base na informação das págs. 27-28, quais são as semelhanças e as diferenças na forma com que os humanos e os computadores 
processam as informações?

• Os pais de Frank parecem não conhecer o filho muito bem. Com base na ligação das págs. 30-31, que evidência sustenta essa afirmação?

• Klink e Klank são descritos nas págs. 35-39. Qual é sua primeira impressão sobre cada robô? Como os materiais de que são feitos 
afetam suas personalidades? Em que Klink e Klank se parecem? E quais são as diferenças entre eles?

• Com base no que é dito sobre o Professor Fraldinha Suja, da série de livros do Capitão Cueca, em que ele e Frank se parecem? E 
quais são suas diferenças?

• Ao final do capítulo 11, o que você acha que T. Edison está planejando? Verifique se sua previsão estava certa ao ler o livro até o fim.

• O vovô Al usa a expressão “Vamos cair fora desse buraco” (pág. 112). Essa é uma expressão idiomática que significa “Vamos sair 
daqui”. O que são expressões idiomáticas? Que expressões idiomáticas que você usa no seu dia a dia?

• Ao longo do capítulo 18, T. Edison chama Frank e Watson de um monte de nomes de duplas famosas, como Beto e Ênio. Quem são 
essas duplas? Que outras duplas conhecidas Frank e Watson lembram?

• De acordo com as Leis da Robótica de Asimov (pág. 57), Klank não deveria fazer nada que pusesse em risco sua existência. 
Contudo, ainda assim ele optou por abraçar a pistola antimatéria (pág. 170). Por que ele fez essa escolha?

• No apêndice, o alfabeto da linguagem de sinais americana foi incluído. Utilize esse guia para soletrar seu nome, o nome de sua 
cidade e algumas de suas palavras preferidas.

Ciências
• O que é o método científico? Como Frank o utiliza no seu dia a dia (págs. 166-67)?

• Frank tem um escorrega em forma de dupla hélice do DNA. Como seria isso?

• Por que os fracassos são tão valiosos quanto os sucessos na ciência (pág. 26)?

• vibração (pág. 7)

• inconscientemente (pág. 11)

• ribombando (pág. 13)

• interconectado (pág. 18)

• interconexão (pág. 83)

• interligados (pág. 21)

• diagrama (pág. 25)

• intrincado (pág. 29)

• entidade (pág. 33)

• biônico (pág. 38)

• sinapticamente (pág. 38)

• aventurar (pág. 44)

• manipulação (pág. 59)

• disparou (pág. 63)

• casualmente (pág. 69)

• coberta (pág. 73)

• elasticidade (pág. 74)

• drone (pág. 76)

• aniquilação (págs. 91, 92, 168)

• aniquilando (pág. 172)

• solda, soldar (pág. 100)

• pedestal (pág. 124)

• subatômicas (págs. 136, 138, 139)

• esmagadora (pág. 148)

• alcançar (pág. 167)

• concentrada (pág. 167)
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• Qual reação química ocorre em uma bomba fedida (págs. 48-49)? E no efeito de lava em um vulcão de bicarbonato de sódio (pág. 111)?

• Na página 52, Frank nos mostra seu skate flutuante. Como ele fez o skate funcionar?

• Quais são os diferentes estados da matéria (pág. 53)?

• Como os puns de uma vaca poderiam abastecer um carro 
(pág. 65)?

• Na natureza, os primatas de fato usam ferramentas para 
caçar formigas, assim como o sr. Chimp. O que isso revela 
sobre os primatas? Que outras ferramentas eles utilizam?

• A Fig. 1.8, na página 70, compara macacos com símios. 
Quais são as principais diferenças entre os dois animais?

• Das seis áreas da ciência, qual parece ser a mais interessante 
para você (págs. 80-85)?

• Do que são feitos os átomos (pág. 89)?

• Como funciona a antimatéria (págs. 90-91)?

• Por que o vovô Al se preocupa com o que os outros fariam com a antimatéria de Frank? O que poderia acontecer se a antimatéria 
acabasse em mãos erradas (pág. 106)?

• Os pais de Frank estão na Antártica, onde o buraco na camada de ozônio é mais evidente (pág. 110). O que está causando esse 
buraco? Frank menciona os CFCs. O que são eles? Como esse composto afeta a camada de ozônio?

• Quais são as semelhanças e as diferenças entre as pernas de insetos e as de humanos (pág. 115)?

• As pessoas não devem sorrir para um primata. Quando os humanos mostram os dentes na página 128, o sr. Chimp fica preocupado. Por quê?

• Frank compara o que Edison está planejando ao CERN (págs. 103, 136). O que é o CERN? Em que o plano de Edison se parece 
com o que o CERN está fazendo?

• Por que a base de Edison precisava ficar perto de um lago (pág. 139)?

• Ninguém no mundo tem impressões digitais iguais às de outra pessoa (pág. 142). O que muda em cada impressão digital para 
torná-las únicas?

• Quais são os dois tipos básicos de rocha (pág. 143)?

• Por que um símio daria um ótimo guarda-costas (pág. 149)? Quais outros animais dariam bons guarda-costas?

• O que torna o céu tão bonito durante o nascer e o pôr do sol (pág. 154)?

Matemática
• Na Fig. 1.1, Frank nos mostra que cada 3 segundos entre a luz e o som equivale a 1 quilômetro. 
Isso acontece devido à diferença entre a velocidade da luz e a velocidade do som. Então, se há 
6 segundos entre o relâmpago e o trovão, isso significa que a tempestade está a 2 quilômetros 
de distância. E se houver 9 segundos entre eles? 12 segundos? 30 segundos? 90 segundos?

• Na página 93, aprendemos que, para descobrir a quantidade de energia criada a partir da 
matéria, usa-se a equação E = mc2, em que c = 300.000 km/s. Com base nessa informação, 
determine a quantidade de energia criada por uma matéria de massa de 2 gramas, 5 gramas, 
20 gramas etc. Verifique a massa de diversos objetos e descubra a energia que eles criariam.

Estudos Sociais/História
• Na página 109, aprendemos que flocos de milho foram uma invenção acidental. Que 
outras invenções foram acidentais?

• Aristóteles é uma das inspirações de Frank Einstein (pág. 80). Quem foi Aristóteles?

MACACO SÍMIO

CÉREBRO MENOR
CÉREBRO MAIOR

SEM RABO
RABO
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