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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

Com base na leitura do texto, responda às seguintes questões: 

Questão 1: Explique o título levando em conta seu sentido em relação ao texto.      (2,0) 

As patinetes eletrônicas são, segundo o título, uma oportunidade, pois, conforme demonstra o texto, há um 

crescente interesse de pessoas de diferentes perfis e idades nesse tipo veículo, que se apresenta como uma 

forma alternativa de transporte e é objeto de entusiasmo de empreendedores que investem na área. Por outro 

lado, são um quebra-cabeça para o poder público, já que não há uma legislação específica que estabeleça 

regras para o uso das patinetes e para a sua segurança. 

Questão 2: Quais são os dois principais problemas decorrentes do uso de patinetes, evidenciados no texto? 
Justifique sua resposta.                                                           (2,0) 

Um dos problemas decorrentes do uso de patinetes diz respeito, justamente, à falta de uma legislação que 

estabeleça regras que indiquem, por exemplo, onde circular, onde estacionar, quem pode conduzir, quais os 

equipamentos de segurança obrigatórios; outro problema e refere-se à insegurança desse uso, devido à 

inexistência de leis específicas, o que tem acarretado acidentes e até mesmo mortes. 

Questão 3: De acordo com o texto, quais são os objetivos dos empresários das duas companhias de patinetes 
citadas?                                                                                 (2,0) 

O diretor da Bird France quer diminuir o congestionamento e a poluição reduzindo o uso do carro e Arthur-

Louis Jacquier, diretor da Lime, tem como objetivo oferecer um modo de viagem "mais suave, lúdico e 

ecológico". 

Questão 4: Traduza os 6º e 7º parágrafos do texto (“L’absence de régulation ... mis sur la table.”)                                                            
(4,0) 

A ausência de regulamentação coloca diretamente em questão a segurança. O jornal Le Parisien conta pelo 

menos 284 feridos e cinco mortes por acidente de patinete em 2017 na França. Números alarmantes que 

podem subir acentuadamente em 2018, dado o aumento exponencial desses veículos. 

Desde junho, a Lime já definiu cinco modelos diferentes de patinetes e garante que "é o quadro legal que 

será o grande passo para a segurança". O mesmo vale para Bird, que insiste na necessidade de limitar as 



máquinas a 25 km / h. Os operadores querem ver a lei evoluir, garantindo, por exemplo, a proibição de 

dirigir nas calçadas. O uso do capacete, ainda opcional e pouco difundido, também poderia ser estudado. 

 


