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QUESTÃO JUSTIFICATIVA DA BANCA 
 

Recurso 
deferido ou 
indeferido 

RESPOSTA AO RECURSO 
(Gabarito mantido ou alterado ou 

questão anulada) 

04 

O texto afirma que a redução de passageiros faz com que, paradoxalmente,, o problema 
de super lotação acabe piorando. A diminuição da receita (menos passageiros, menos 
receita) faz com que não haja investimentos em melhorias no transporte público. Sem 
melhorias, o prolema da superlotação piora. Isso está explicitado no texto:  
 
“For frequente users, overcrowding is a constant problem, which makes the idea of fewer 
people on your metro traino r morning bus very appealing. However, with practically every 
major transport network in need of upgrades, drops in the number of passengers will 
ultimately only worsen the problem.” 
 

indeferido mantido 

07 

A resposta correta é a letra “A”, pois o enunciado “Rental scooters and bicycles  are 
popular alternatives to the use of  transport Apps” é falso. O uso de lambretas e bicicletas 
é apontado no texto como sendo uma alternativa ao transporte público, e não aos 
aplicativos de transporte.  

O texto diz literalmente: “Besides App-transport, other options have also multiplied lately, 
with pay-as-you-go scooters getting more and more popular in cities such as San 
Francisco, and bicycle hire schemes rapidly multiplying across London” 
O texto trata de alternativas ao transporte público, e não de alternativas ao transporte por 
aplicativo. 
O termo “other” options se refere, anaforicamente, à alternativa ao transporte público, 
que seria o APP transport.  
A resposta é falsa de acordo com o que está no texto, como indica explicitamente o 
enunciado da questão (Mark the only option which expresses a FALSE statement, 
according to text 1). Em outro contexto a alternativa até poderia estar correta, mas não 
DE ACORDO COM O TEXTO. A prova é de interpretação do texto, e não sobre o 
conhecimento prévio do leitor acerca do conteúdo do texto.  

indeferido mantido 

 


