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Lista 1 6º ano – QUÍMICA – GUILHERME WILHELMS  

 
01. Os alquimistas procuravam explicar os fenômenos naturais, sempre observando e realizando experimentos de 

modo a replicar os fenômenos e a natureza. Escreva em seu caderno de resoluções, os dois tipos de fenômenos 
naturais estudados por eles. 

 
02. Dentre os lugares por onde se estabeleceu a Alquimia, China e Egito foram os que mais se destacaram em 

virtude da perspicácia e dedicação de seus praticantes. Dentre as atividades práticas cotidianas dos alquimistas 
egípcios, explique qual foi a de maior importância. 

 
03. A alquimia era conhecida como arte prática ou até mesmo doutrina secreta e um alquimista não poderia revelar 

seus estudos e descobertas para toda a sociedade. Em sua folha de respostas, explique o motivo de a alquimia 
ser estudada de forma secreta. 

 
04. Os praticantes da Alquimia realizavam seus estudos e experimentos buscando cumprir dois objetivos principais. 

Explique, em seu caderno de respostas, no que consistia a transmutação dos metais. 
 
05. Os alquimistas ocidentais acreditavam que para cumprir seus objetivos como a transmutação dos metais e a 

criação do elixir da vida eterna, seria necessário um objeto mágico. Em seu caderno de resoluções escreva o 
nome do objeto mágico que eles acreditavam ser necessário para o cumprimento dos objetivos. 

 
06. Leia o texto a seguir e faça o que se pede: 
 

"Fazer fogo e utilizá-lo de maneira produtiva foi fundamental para o homem iniciar seu caminho rumo à 
civilização. Há evidências de que o fogo já era utilizado pelo homem na Europa e na Ásia, no período paleolítico 
posterior. 

Os primeiros encontros do homem primitivo com o fogo devem ter ocorrido naturalmente ao serem 
observadas as árvores atingidas por raios e assistindo o fogo surgir na superfície de jazidas de petróleo, ou 
proveniente das atividades vulcânicas." 

 
Descreva como a descoberta do fogo mudou a vida dos seres humanos e quais as melhorias experimentadas 
por eles. 

 
07. O estudo da Alquimia surgiu no Egito e se espalhou pelo mundo até por volta do século XVI, contribuindo para o 

desenvolvimento de diversas técnicas e materiais utilizados pela humanidade. Com base em nossas discussões, 
responda ao que se pede: 
a) Os egípcios tiveram influência de qual povo para criar a alquimia? 
b) Além do local de início e da China, quais as outras duas regiões do mundo em que a Alquimia se espalhou? 

 
08. Os alquímicos praticantes dedicavam-se bastante à arte e, por isso, precisavam estudar diversas áreas 

diferentes do conhecimento. Enumere, em seu caderno de resoluções, pelo menos, 5 das diferentes áreas 
envolvidas no estudo da Alquimia. 

 
09. Para ser um alquímico, era necessário seguir algumas regras e cumprir alguns deveres. Dentre as regras e 

deveres, os alquímicos deviam evitar relações com a nobreza e ser persistentes na prática da arte. Explique em 
seu caderno de resoluções porque dos alquimistas deveriam cumprir as regras citadas no texto. 

 
10. Mesmo sendo considerado por muitos estudiosos como a "mãe" da Química, a Alquimia envolvia algumas áreas 

do conhecimento que não fazem parte das Ciências Químicas atualmente. Enumere duas dessas áreas e 
explique as consequências de seu estudo para a Alquimia. 

 


