
Exercícios Propostos de Mineralogia óptica - 2013 

 

1- É dado abaixo, os esquemas das seções (a) basal e (b) longitudinal – seção (010) de um 

mineral que tem índices de refração iguais a 1,614; 1,630 e 1,633. Os traços assinalados 

correspondem às direções de clivagem perpendiculares às seções representadas. O mineral é 

colorido e pleocróico mostrando cores verde clara, verde amarronzada e verde escura. 

Admita, quando necessário, espessura de 0,03 mm e que o meio de imersão é o bálsamo do 

Canadá. Considere também que a, b e c são os eixos cristalográficos, X, Y e Z são as direções 

da indicatriz associadas respectivamente aos índices de refração n, n e n. Admita o ângulo 

entre c e Z igual a 16º e o ângulo 2V= 52º. Usando estes dados responda:  

 

 
a-A que sistema cristalino pertence este mineral? R: __________________________ 

b- Qual seu hábito?  R: ________________________________________________ 

c- Qual a fórmula pleocróica esperada? R: ___________________________________ 

d- Qual o relevo esperado? R: ____________________________________________ 

e- Qual a sua birrefringência? R: _________________________________________ 

f- Qual a cor (e ordem) de interferência correspondente esta birrefringência? (Valor em mμ). 

R_______________________________________________________ 

g- Quais seriam os índices de refração associados à seção longitudinal (b)? ___________ 

h-  Quais seriam os índices de refração associados à seção basal? (a) R:_____________ 

i- Qual direção óptica corresponde a Bissetriz Aguda do ângulo 2V deste mineral (X, Y ou Z)? 

R:___________________________________________________________ 

j- Qual o valor em graus que corresponde à Bissetriz Aguda? R: ___________________ 

k- Qual a direção óptica corresponde a Bissetriz Obtusa do ângulo 2V deste mineral (X, Y ou 

Z)? R: ________________________________________________________ 

l- Qual é o valor em graus que corresponde à Bissetriz Obtusa? R: _________________ 

m- Quais são o caráter e o sinal óptico deste mineral: R: _________________________ 

n- Qual deveria ser o valor de nβ para que este mineral mudasse seu sinal óptico mas 

mantivesse o mesmo valor do ângulo 2 V? R: ___________________________ 

o- Qual é a direção óptica corresponde o raio lento do mineral (X, Y ou Z)? R: _________ 

p- Qual é o ângulo que o raio lento do mineral faz com o eixo cristalográfico c? R: ______ 

q- Qual é a direção óptica que corresponde à direção do raio rápido do mineral (X, Y ou Z)? R: 

__________ 

r- Qual é o ângulo que o raio rápido faz com o eixo cristalográfico c? R: _____________ 



s- Posicione e identifique na seção basal do mineral (a) as direções dos raios lento (L) e rápido 

(R). 

t- Qual é o sinal de elongação do mineral? R: ________________________________ 

u- Quais são o tipo e o ângulo de extinção esperado para a seção longitudinal? R: ______ 

v- Qual é o tipo de extinção esperado para a seção basal? R: _____________________ 

x- Qual seria a cor de interferência esperada para a seção longitudinal? (valores em 

mµ)___________ 

y- Qual seria a cor de interferência esperada para a seção basal? (valores em 

mµ)___________ 

 
2- Um mineral com índices de refração iguais a 1,94; 2,24 e 2,50, é colorido e fortemente pleocróico, 

mostrando cores laranja escura (absorção forte), vermelha (absorção intermediária) e amarela clara 

(absorção fraca). Com os dados acima e o esquema anexo, responda: 

 

a- A que sistema cristalino pertence este mineral? 

____________________________ 

b- Qual é o caráter e sinal óptico?_______________ 

c- Quais seriam os sinais de elongação das faces:(001): 

_________, (100): _________ e (010): _________ 

d- Qual é o seu hábito? ______________________ 

e- Escreva sua fórmula 

pleocróica._______________________________ 

f- Qual é a direção óptica da Bissetriz Aguda do 

ângulo 2V deste mineral (X, Y ou Z)? R:_____ 
g- Qual o valor em graus da Bissetriz Aguda? R: ______ 

h- Qual é a direção óptica da Bissetriz Obtusa do ângulo  

2V deste mineral (X, Y ou Z)? R: ___ 

i- Qual é o valor em graus da Bissetriz Obtusa? R: ___ 

j- Qual seria a cor de interferência esperada para as faces: :(001): _______, (100): _______ e (010 

k- Quais são os índices cristalográficos do plano óptico? ___________________ 

l- Qual o relevo e seu sinal esperados para o mineral? __________________ 

m- Qual deveria ser o valor de nβ esperado para que o valor do ângulo 2V se tornasse igual a 90º?____ 

3- A partir do modelo óptico cristalográfico anexo, observe os seguintes aspectos: a, b e c são eixos 

cristalográficos, X, Y e Z as direções ópticas da indicatriz; eo= eixo óptico, p.o.= plano óptico.  O 

mineral em questão é colorido e pleocróico, mostrando as seguintes cores: amarelo claro, amarelo 

esverdeado e amarelo intenso. Observando o esquema apresentado e 

as informações disponíveis, responda: 

- Qual é o caráter e o sinal óptico desse mineral? ____________ 

- Qual é o sistema cristalino a que ele pertence? ____________ 

- Em relação ao ângulo 2V, qual é a direção da Bissetriz aguda ___?  

  E a bissetriz obtusa?  __________.  

- Qual é a orientação do plano óptico (índice da seção)? __________ 

2- Admitindo que os índices de refração do mineral sejam 1,569; 1,574 

e 1,609, pergunta-se: 

-Qual a birrefringência do mineral: ____________ 

- Associe estes índices às direções da indicatriz _____________ 

- Qual seriam os índices de refração associados às faces: 

(001) ______________, (010) ______________, (100) ______________ 

- Qual a fórmula pleocróica esperada para o mineral? ____________________________ 



- Baseado nos valores dos índices de refração e que 2V=90º quando n= (n+n)/2, faça uma estimativa 

do valor do ângulo 2V? ___________________________________________________ 

 

Verificando seus conhecimentos gerais: 

Responda sem “chutar”.  

 

01ª Questão:A função do diafragma íris no microscópio petrográfico é: 

a- permitir a observação das figuras de interferência dos minerais, 

b- facilitar a observação do relevo dos minerais, 

c- permitir a observação da cor dos minerais, 

d- n.d.a 

02ª Questão: A função do analisador é a de observar: 

a- as cores do pleocroísmo dos minerais, 

b- a linha de Becke na determinação do sinal do relevo dos minerais, 

c- as figuras de interferência dos minerais, 

d- o atraso entre os raios rápido e lento dos minerais. 

03ª Questão: A utilização do compensador no microscópio petrográfico permite: 

a- determinar as cores de pleocroísmo dos minerais, 

b- determinar o caráter óptico dos minerais, 

c- determinar as direções dos raios rápido e lento dos minerais, 

d- determinar a linha de Becke dos minerais. 

04ª Questão: Em um determinado microscópio petrográfico quanto maior for o aumento linear de uma 

objetiva: 

a- menor será a abertura angular, menor a abertura numérica e melhor sua resolução, 

b- maior será a abertura angular, maior a distância frontal e pior sua resolução, 

c- terá a mesma abertura angular, numérica e mesma resolução das demais objetivas, 

d- n.d.a. 

05ª Questão: A luz é uma onda de característica: 

a- longitudinal, 

b- transversal, 

c- vetorial, 

d- n.d.a. 

06ª Questão: O espectro da luz visível está localizado entre: 

a- raios x e ondas de rádio, 

b- raios  e raios x, 

c- raios ultravioleta e infravermelho, 

d- n.d.a. 

07ª Questão: A superfície de onda de um mineral é: 

a- sinônimo de indicatriz, 

b- superfície que une raios de mesma velocidade, 

c- superfície que une direções em fase entre si, 

d- superfície que une direções fora de fase entre si. 

08ª Questão: A velocidade da luz no vácuo é: 

a- sempre maior do que aquela do mineral, 

b- sempre menor do que aquela do mineral, 

c- dependerá da freqüência da luz, 

d- n.d.a. 



09ª Questão: Dispersão da luz é: 

a- sinônimo de dupla refração 

b- sinônimo de pleocroísmo 

c- sinônimo de cromatismo 

d- n.d.a. 

10ª Questão: A principal função do condensador móvel é a de observar: 

a- as cores de interferência dos minerais, 

b- as figuras de interferência dos minerais, 

c- o relevo dos minerais, 

d- o sinal de elongação dos minerais 

11ª Questão: Um mineral biaxial positivo com índices de refração 1,712 e 1,728 terá ângulo 2V= a 90º  

quando: 

a- nβ= 0o  

b- nβ= 1,728 ou 1,172 

c- 1,712< nβ <1,728 

d- n.d.a. 

12ª Questão: A cor de interferência de um determinado mineral depende: 

a- de sua espessura 

b- da direção do eixo óptico e da seção circular 

c- de sua fórmula pleocroica e direção de máxima absorção 

d- n.d.a. 

13ª Questão: O mineral será biaxial negativo quando: 

a- a bissetriz obtusa do ângulo 2V for igual a X 

b- a bissetriz obtusa do ângulo 2V for igual a Y 

c- a bissetriz obtusa do ângulo 2V for igual a Z 

d- só é possível saber com seus índices de refração. 

14ª Questão: Um mineral que apresenta 2V= 90º será sempre: 

a- biaxial positivo, 

b- biaxial negativo 

c- terá caráter óptico indefinido 

d- terá sinal óptico indefinido 

15ª Questão: Um mineral que  apresenta 2V= 00 será: 

a- Biaxial positivo se n se aproximar do valor de n, 

b- Biaxial negativo se n se aproximar do valor de n, 

c- Uniaxial  positivo se n se aproximar do valor de n,  

d- Uniaxial negativo se n se aproximar do valor de n, 

16ª Questão: As indicatrizes de minerais isotrópicos e anisotrópicos são, respectivamente: 

a- esferas e elipsóides,  

b- esferas e elipsódies de dois eixos, 

c- esferas e elipsóides de três eixos, 

d- n.d.a. 

17ª Questão: Foram determinadas as seguintes propriedades de um mineral: 1- sinal de elongação, 2- 

posição dos raios rápido e lento, 3- ângulos de extinção, 4- birrefringência, 5- sinal do relevo e 6- 

fórmula pleocróica. Posteriormente, verificou-se que as posições do polarizador e analisador estavam 

trocadas (ex. ao invés do polarizador vibrar segundo a direção N-S o fazia segundo E-W). Das 

propriedades listadas acima quais estariam erradas? 

R.:_______________________________________________________________  



18ª Questão: Foram determinadas as seguintes propriedades de um mineral: 1- sinal de elongação, 2- 

posição dos raios rápido e lento, 3- ângulos de extinção, 4- birrefringência, 5- sinal do relevo e 6- 

fórmula pleocróica. Posteriormente, verificou-se que a posição dos raios rápido e lento do compensador 

estavam invertidas (ex. ao invés do raio lento era o raio rápido que estava  paralela a direção da 

alavanca do compensador).  Das propriedades listadas acima quais estariam erradas? 

R.:_______________________________________________________________ .  

19ª Questão:  Observe as assertivas abaixo e assinale aquelas verdadeiras (V) e as falsas (F): 

(   ) O mineral é triclínico, biaxial, sinal óptico positivo com extinção reta e elongação positiva 

(   )  O mineral é anisotrópico, biaxial, colorido e dicróico 

(   )  O mineral apresenta alta birrefringênncia e relevo fraco negativo 

(   ) Como o mineral mostra-se sempre extinto à nicóis cruzados concluiu-se que ele é isotrópico. 

20ª Questão: Relacione os sistemas cristalográficos com as características ópticas uni (U) e biaxial 

(B): hexagonal (   ), triclínico (   ), ortorrômbico (   ), trigonal (   ), monoclínico (   ), tetragonal (   ). 

21ª Questão: A fórmula pleocróica de um mineral relaciona: 

a- cores de interferência com direções óptico-cristalográficas, 

b- cores de interferência com o sinal óptico 

c- cores de interferência com os ângulos de extinção 

d- n.d.a. 

22ª Questão: O sinal do relevo tem relação com: 

a- os índices de refração do mineral e seu meio envolvente 

b- o sinal óptico dos minerais 

c- birrefringência dos minerais, 

d- n.d.a. 

23ª Questão: Elipse de intersecção é a figura geométrica que corresponde: 

a- ao lugar geométrico de igual atraso, 

b- sinônimo de figura de interferência 

c- sinônimo de indicatriz 

d- os índices de refração associados a uma face mineral 

24ª Questão:Ângulo 2V é aquele formado entre: 

a- duas seções principais 

b- duas seções circulares 

c- dois índices de refração 

d- n.da. 

25ª Questão: A diferença entre um mineral colorido e outro pleocróico é que: 

a- ambos são isométricos 

b- o pleocróico nunca se extingue com a rotação da platina, somente muda de cor 

c- o pleocróico muda de cor com a rotação da platina e se extingue como qualquer mineral colorido 

d- o colorido nunca muda sua cor de interferência com a rotação da platina ao contrário do pleocróico. 

26ª Questão: A posição de extinção de um mineral é: 

a- aquela disposta a 45º da posição de máxima iluminação, 

b- sinônimo de ângulo de extinção, 

c- sinônimo de elongação, 

d- n.d.a. 

27ª Questão: Eixo óptico é: 

a- uma direção do mineral onde não ocorre dupla refração 

b- uma direção do mineral onde não há reflexão total 

c- uma direção onde não há propagação da luz 

d- n.d.a 



28ª Questão: A diferença entre uma clivagem cúbica de outra retangular é: 

a- a cúbica tem três direções e a retangular apenas duas 

b- ambas têm 3 direções mas na retangular os ângulos são diferentes de 90º 

c- a retangular vai apresentar birrefringência diferente de 0 

d- n.d.a. 

29ª Questão: Uma seção principal é: 

a- sinônimo de seção circular, 

b- sinônimo de plano óptico, 

c- aquela que contém dois índices de refração 

d- aquela que contém dois eixos ópticos 

30ª Questão: No plano de uma figura do tipo normal óptica estão contidos: 

a- os dois eixos, 

b- as duas seções circulares 

c- as direções X e Y 

d- as direções Z e Y 

 

31ª Questão: Uma seção circular é: 

a- sempre perpendicular a uma seção principal 

b- sempre perpendicular ao plano óptico 

c- deverá ser apenas perpendicular a um eixo óptico 

d- nda 

 

32- Em uma indicatriz biaxial, o plano óptico é sempre: 

a- um plano qualquer do mineral, 

b- uma seção principal do mineral, 

c- uma elipse de intersecção da seção circular 

d- uma elipse de intersecção da seção basal  

 

33- Em uma indicatriz biaxial, o plano óptico é sempre perpendicular a: 

a- X 

b- Y 

c- Z 

d- X e Z 

e- X e Y 

 

34- Em um mineral existem: 

a- infinitos planos ópticos se for biaxial 

b- infinitos planos ópticos se for uniaxial 

c- infinitos planos ópticos independente do caráter óptico 

d- apenas um plano óptico independente do caráter óptico 

e- nda 

 

35- Um plano óptico de um mineral biaxial conterá: 

a-X e Z se tiver sinal óptico positivo 

b-X e Y se tiver sinal óptico positivo 

c- Z e Y, independente do sinal  

d- X e Z independente do sinal 

e- nda 

 


