


2

 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – A LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA NO ENEM;

DOMÍNIO LEXICAL I (PHRASAL 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.
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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.
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https://www.you
tube.com/watch?
v=9mR35tO6S-4
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In April of 1915 tens of thousands of Armenian men were rounded up and shot. Hundreds of
thousands of women, old men and children were deported south across the mountains to Cilicia
and Syria. On April 15 the Armenians appealed to the German Ambassador in Constantinople for
formal German protection. This was rejected by Berlin on the grounds that it would offend the
Turkish Government. By April 19 more than 50,000 Armenians had been murdered in the Van
province.
Within nine months, more than 600,000 Armenians were massacred. Of the deported during
that same period, more than 400,000 perished of the brutalities and privations of the southward
march into Mesopotamia. By September more than a million Armenians were the victims of
what later became known as the Armenian Genocide! A further 200,000 were forcibly converted
to Islam to give Armenia a new Turkish sense of identity and strip the Armenian people of their
past as the first Christian state in the world.

Disponível em: http://www.genocide1915.info/history/. Acesso: 10 de maio de 2015.
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Em 1944, Raphael Lemkin (1900-1959), um advogado judeu polonês, ao tentar
encontrar palavras para descrever as políticas nazistas de assassinato
sistemático, incluindo a destruição dos judeus europeus, criou a palavra
"genocídio" combinando a palavra grega geno-, que significa raça ou tribo, com
a palavra latina -cídio, que quer dizer matar. Com este termo, Lemkin definiu o
genocídio como "um plano coordenado, com ações de vários tipos, que objetiva
à destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o
objetivo de aniquilá-los". <http://www.ushmm.org> Após a leitura do texto,
infere-se que



8

A) até setembro do fatídico ano de 1915, mais de um milhão de armênios já
tinham sido exterminados.
B) em 19 de Abril de 1915, há registros da morte de 50.000 armênios na
província de Van.
C) no período de um semestre, mais de 600.000 armênios já tinham sido
massacrados.
D) 400.000 armênios foram forçosamente convertidos ao Islamismo.
E) os armênios foram ajudados pelo governo da Alemanha no primeiro
momento, mas com a chegada da guerra eles perderam o apoio dos alemães.
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A presença de código não verbal em alguns tipos de texto promove uma interpretação
mais adequada para o receptor da mensagem. Após a leitura dos códigos verbais e não
verbais da imagem anterior
A. Turcos e alemães uniram-se no extermínio de minorias étnicas num mesmo

período da história.
B. Os alemães convocaram os turcos para lutarem ao lado deles na guerra.
C. O emissor aborda o Holocausto Judeu e o Armênio, afirmando que se os turcos

fossem condenados por suas atrocidades não teria acontecido um genocídio judeu.
D. O genocídio armênio aconteceu com a anuência de Adolf Hitler que teria dito que

ninguém mais se lembraria dos armênios.
E. A guerra civil dos Balkans culminou com o alinhamento de turcos e alemães e o

extermínio de 1,5 milhões de armênios.
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https://www.youtube.co
m/watch?v=tTxxc530iWw
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Can you feel their haunting 
presence?
Can you feel their haunting 
presence?

LIAR! KILLER! DEMON!

Back To The River Aras!
Someone's blank stare 
deemed it Warfare.
LIAR! KILLER! DEMON!
Back To The River Aras !
Freedom...

Freedom...
We're free...
We're Free...

Can you hear the Holy 
Mountains?

LIAR! KILLER! DEMON!
Back To The River Aras!

Someone’s mouth said paint 
them all red
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System of a Down é uma banda de metal americana formada em Glendale, Califórnia
em 1992. É composta por, Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John
Dolmayan. Todos os membros da banda são filhos de sobreviventes do primeiro
genocídio do século XX. Na letra da canção HOLY MOUNTAIS, fica evidente que:

A. as montanhas sagradas estão relacionadas com o massacre de milhares de
armênios durante as marchas para a Síria.

B. as montanhas sagradas reuniam diversas seitas satanistas.
C. a liberdade é um direito que foi negado aos armênios conforme a letra da música.
D. ocorre o uso de um eufemismo ao utilizar a expressão “paint them all red”.
E. as montanhas sagradas são o lugar de repouso das almas de milhares de armênios

mortos pelos turcos.
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Uma pauta publicitária visa convencer o receptor a adquirir um produto, contratar um
serviço ou engajar-se numa corrente ideológica. Na propaganda acima, verifica-se que:

A. a intenção do emissor é persuadir o receptor a completar o capítulo da história
turca que está faltando, reconhecendo assim o Genocídio Armênio.

B. na propaganda fica evidente que os turcos estão abertos ao debate sobre a questão
dos armênios durante o império Otomano.

C. o ano de 1915 não foi relevante para o Império Turco Otomano, por isso nem
deveria fazer parte da história.

D. os turcos se orgulham de toda sua história, inclusive o magnífico ano de 1915.
E. o emissor, possivelmente um judeu, critica o holocausto ocorrido e está convicto

que o tal ano do fato deveria ser esquecido.


