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GABARITO 

 
1. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL 

Exponha qual é a relação do título com o conteúdo do texto. (Valor 4,0 pontos) 
 

Espera-se que o(a) candidato(a) saiba reconhecer que, no título, a expressão “andarse por las ramas” 
perde o seu significado fraseológico habitual – deter-se em coisas pouco relevantes – e mantém 
plenamente a sua denotação (passear pela natureza e, inclusive, pelas ramas das árvores). Essa 
denotação está em consonância com a mensagem desenvolvida ao longo do texto em relação ao 
complexo de Pedras Salgadas. 
 
2. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 
• Traduza ao português os parágrafos destacados em negrito. (Valor 4,0 pontos) 

Amanhecer na densidade da mata e contemplar a paisagem capturada dentro das próprias 
paredes. Acordar em um conforto absoluto e comprovar que nada turva a beleza do entorno: a 
melhor amostra de que o rural não está enfrentado à vanguarda, de que o eco não tem por que 
ser anódino e de que o luxo inteligente também pode, com certeza, se integrar plenamente na 
natureza. 
CAMUFLAGEM PERFEITA NA MATA 

Haverá que se adentrar na região de Trás-os-Montes, no matagal de um parque natural de 
mais de 20 hectares, para dar, finalmente, com um hotel de autor e ao mesmo tempo de caráter 
rústico, um alojamento que nasce com consciência ambiental sem renunciar por isso ao toque 
futurista, um espaço em que se poder sentir como em casa, mas dentro de um bosque encantado. 
EXPERIÊNCIA BUCÓLICA 

Ao arquiteto Luis Rebelo de Andrade deve-se tão peculiar conceito. Ele mesmo projetou 
este complexo orientado a proporcionar a experiência mais bucólica. Por um lado, as sete 
cabanas semiocultas entre a vegetação que se misturam na paisagem como parte de um 
decorado: o exterior de madeira e lousa autóctone mimetiza-se com as árvores, enquanto que o 
interior, branco e diáfano, recolhe a luz que chega de fora entre o matagal de cedros, faias e 
sequóias. 

 
3. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL  (Valor: 2,0 pontos) 

• Nos três últimos parágrafos são assinaladas características do complexo de Pedras Salgadas. 
Assim, aponta-se que, nesse complexo, 

(A) as casas compatibilizam uma concepção ecologista com mobília de desenho. (CORRETA) 
= = = = = 
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