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Questão 1 – De acordo com a Amostra 1 disponibilizada, realize a descrição macroscópica, 
caracterizando-a com a maior quantidade de informações possíveis. 
Trata-se de uma amostra de Mármore que é uma rocha metamórfica originada do calcário. 
Sua mineralogia principal é composta por calcita, dolomita, podendo apresentar como 
mineralogia acessória minerais de quartzo, pirita, anfibólios, piroxênios. Apresenta estrutura 
maciça e textura granoblástica (poligonal). 
 
Questão 2 - De acordo com a Amostra 2 disponibilizada, classifique-a taxonomicamente. 
Trata-se de um mineral denominado K-Feldspato (ou feldspato potássico), pertencente ao 
grupo dos tectossilicatos. O K-feldspato cristaliza-se no sistema triclínico ou no sistema 
monoclínico. Os principais minerais de K-Feldspato (ou alcalinos) são ortoclásio e microclina. 
O feldspato possui dureza 6 na Escala de Mohs. 
 
Questão 3 - De acordo com a Amostra 3 disponibilizada, disserte sobre as suas possíveis 
aplicações nas diversas áreas do mercado onde a Amostra 3 pode ser aplicada. 
Trata-se do mineral Quartzo. Este mineral possui diversas aplicações, entre elas: 
- Na Gemologia, as variedades coloridas de quartzo, tais como prásio, ametista, ágata, jaspe, 
etc., podem ser utilizadas como objetos de decoração ou em jóias. 
- Na Construção Civil, o quartzo pode ser utilizado como areia, agregado fino e importante 
ingrediente na composição da argamassa. 
- Na Eletrônica, o quartzo pode ser utilizado com oscilador, em função de sua propriedade 
piezoelétrica, e em escala mais complexa, na fabricação de fibra óptica e, como matéria-
prima, para a produção de painéis fotovoltaicos.  
- Na Indústria, o quartzo pode ser utilizado como abrasivo, lixa, refratário, vidraçaria, 
siderurgia e indústria ceramista. 
 
Questão 4 - De acordo com a Amostra 4 disponibilizada, realize a descrição macroscópica. 
Trata-se de uma amostra de sedimento de composição predominantemente quartzosa, 
contendo grãos de feldspato e óxidos. Possuindo coloração marrom, com grãos 
apresentando esfericidade média e grau de arredondamento entre sub-arredondado e sub-
angular. O sedimento apresenta granulometria entre 2,00 a 4,00mm.    
 


