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 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – A LÍNGUA 
ESTRANGEIRA MODERNA NO ENEM; 

DOMÍNIO LEXICAL I (VERBS)

 CONTEXTUALIZAÇÃO

 EXERCÍCIOS

 TAREFA DE CASA
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• H5 – Associar vocábulos e
expressões de um texto em LEM ao
seu tema.
• H6 – Utilizar os conhecimentos da
LEM e de seus mecanismos como
meio de ampliar as possibilidades
de acesso a informações, tecnologias
e culturas.

COMPETÊNCIA DE ÁREA LEM 
PARA O ENEM
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• H7 – Relacionar um texto em LEM,
as estruturas linguísticas, sua função
e seu uso social.
• H8 – Reconhecer a importância da
produção cultural em LEM como
representação da diversidade cultural
e linguística.

COMPETÊNCIA DE ÁREA LEM 
PARA O ENEM
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Para saber como estudar para a prova de inglês, é preciso antes
entender três itens básicos:

A prova testa sua capacidade de ler e interpretar textos em língua
estrangeira.

O Enem quer avaliar seu conhecimento geral, o que você sabe sobre
o que acontece no Brasil e no mundo e tem relevância social,
política, econômica e cultural.

O Enem quer entender sua capacidade de raciocínio em outra língua.

Inglês no Enem: veja o que cai na prova
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Por isso, o que cai na prova de inglês do Enem são questões interpretativas, que
exigem conhecimento vocabular, atenção aos detalhes, foco e, principalmente,
visão de mundo.

Com base em tudo isso, você deve estudar:
Texto: leia livros, revistas, sites, blogs e jornais – tudo em inglês.
Música: ouça músicas que você gosta e faça a tradução das letras. Além de ser útil
para expandir o vocabulário, você se diverte e relaxa um bocado!
Poesia: de vez em quando aparece uma questão envolvendo algum poema no
Enem. Elas geralmente têm um vocabulário mais requintado e vão exigir mais
conhecimento do aluno. Procure alguns poemas famosos e tente identificar as
palavras e os sentidos que não são familiares a você.

Inglês no Enem: veja o que cai na prova
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Com base em tudo isso, você deve estudar:

Gramática: ela não poderia ficar de fora. Mesmo que seja difícil cair alguma
questão só sobre isso no Enem, ela é fundamental para o entendimento de um
texto. Dê especial atenção a tempos verbais e preposições.

Atualidades: todas as questões abordam temas atuais de interesse social,
político, econômico e cultural. Se você está por dentro desses temas, vai ser
mais fácil entender o texto apresentado.

Source: https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/enem/ingles-enem-dicas/

Inglês no Enem: veja o que cai na prova

https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/enem/ingles-enem-dicas/
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1- A autora desse comentário sobre o filme
Frida mostra-se impressionada com o fato de
a pintora

a) ter uma aparência exótica.

b) vender bem a sua imagem.

c) ter grande poder de sedução.

d) assumir sua beleza singular.

e) recria-se por meio da pintura

INEP- 2017
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TIPOS DE VERBOS
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Em todos os idiomas existentes, os verbos talvez sejam consideradas as lições mais difíceis de
se aprender. Tome como exemplo o nosso próprio idioma, no português falado no
Brasil temos:

•modos indicativo
•subjuntivo
•Imperativo
…dentro dessas categorias:
•tempo presente
•pretérito perfeito
•pretérito imperfeito
•mais que perfeito
•futuro do presente
•futuro do pretérito


