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GABARITO COMENTADO – QUESTÕES DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

QUESTÃO 1 

De acordo com o texto:  

(A) Niemeyer, com o projeto de Marina, ensaiava o que seria futuramente Brasília, seja pela 

composição de seu plano diretor, seja pelo recurso ao paisagismo de Roberto Burle Marx.  

(B) O projeto de Marina, feito por Niemeyer pouco antes de ser aprovado o projeto de Brasília, 

previa uma cidade mais integrada ao meio ambiente e com capacidade de manter-se a si 

mesma.  

(C) Ao contrário das grandes cidades do país, Marina seria um centro urbano que privilegiaria o 

bem-estar, a despeito dos fatores limitantes, como a natureza circundante, marcada pela seca.  

(D) Como contraponto ao projeto de Lúcio Costa, logo em seguida Niemeyer apresenta o 

projeto de Marina, uma cidade que procuraria desvincular do cotidiano laboral aspectos 

ligados ao bem-estar da população.  

(E) Marina viria a ser o primeiro de muitos projetos urbanísticos de Niemeyer que, no entanto, 

abandona a preocupação com as questões de sustentabilidade a partir de 1957, com a 

aprovação do projeto de Brasília. 

 

GABARITO: B 

COMENTÁRIOS: 

A) A alternativa extrapola o que o texto apresenta. Não se menciona, no texto, o plano diretor 

de Brasília, apenas o da cidade Marina.  

B) Os seguintes trechos validam a afirmação: “Era julho de 1955. Dali a menos de dois anos, 

em março de 1957, Oscar Niemeyer estaria na comissão julgadora que escolheu o plano-piloto 

de Lúcio Costa(...), projeto vencedor para a construção da nova capital federal” (o projeto 

Marina foi feito por Niemeyer pouco antes de ser aprovado o de Brasília); “estabelecer para 

a cidade um sistema de vida humano e feliz, integrado na natureza” (integração à natureza); e 

“sonhava com uma cidade autossustentável” (capacidade de manter-se a si mesma). 

C) No texto, não há referência à natureza circundante, marcada pela seca. Ao contrário, fala-se 

em “vegetação abundante”. 

D) Não há qualquer contraponto, como afirma o item, ao projeto de Lúcio Costa. Ademais, 

segundo o texto, o projeto de Niemeyer visa à vinculação entre aspectos laborais e bem-estar 

da população, como comprova o segundo parágrafo. 



E) Não há outros projetos urbanísticos de Niemeyer, uma vez que Marina é “a única cidade 

projetada por ele no país”, tampouco pode-se afirmar que as questões de sustentabilidade são 

por ele abandonadas. 

 

 

 

QUESTÃO 10 

Conforme o texto:  

(A) Ainda que as óperas fossem de costume montadas no auditório Araújo Vianna, Aida, 

contando com os mais diversos segmentos da sociedade civil, teve lugar na nova sede da 

Assembleia Legislativa, marcando sua inauguração.  

(B) Ao modo dos soldados da Brigada Militar, a montagem da ópera Aida marca na vida de Jair 

Ferreira, hoje médico do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, seu primeiro contato com a 

música clássica.  

(C) O então recém-formado coral que participou da montagem da ópera Aida, ao lado dos 

músicos profissionais da Ospa, era composto de estudantes da Ufrgs, dentre eles, Jair Ferreira, 

aluno de Medicina.  

(D) A infância na cidade de Rio Grande foi de fundamental importância para Jair Ferreira na 

escolha de sua carreira profissional como epidemiologista, que não teria sido a mesma sem a 

influência de Pablo Komlós.  

(E) Quando da montagem da ópera Aida, havia um ano que Porto Alegre passava a contar com 

um novo palco, o auditório Araújo Vianna, que então recebeu a orquestra da Ospa, ao lado do 

coral da Ufrgs, ambos compostos de músicos amadores. 

 

GABARITO: C 

COMENTÁRIOS: 

 

A) A opera AIida foi apresentada no  palco do auditório Araújo Vianna, conforme afirma o 

primeiro parágrafo. 

B) O contato de Jair Ferreira com a música (inclusive a clássica) aconteceu desde sua infância. 

C) O terceiro parágrafo do texto valida a afirmação feita nesta alternativa. 

D) Não há, no texto, qualquer dado que associe a infância de Jair com a profissão de médico. A 

sua infância influencia a sua inclinação para a música.  

E) O auditório Augusto Viana foi reinaugurado (não inaugurado) um antes da montagem de 

Aída; além disso, os músicos da Ospa, conforme se deduz do texto, não eram amadores, 

apenas os cantores – estes escolhidos pelo Maestro nas salas da Universidade (Ufrgs).  
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