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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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2- Placas como a da gravura são usadas para orientar os
usuários de um espaço urbano. Essa placa, especificamente,
tem a função de avisar que somente

a) as despesas feitas com estacionamento são deduzidas.

b) os donos de carro entram no estacionamento do parque.

c) o proprietário autoriza a validação do estacionamento.

d) os rebocadores precisam de permissão para entrar no local.

e) os veículos autorizados podem estacionar naquela área.
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Aproveitando-se de seu status social e da possível
influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix
associa, em seu texto, os termos love, power e peace para
justificar sua opinião de que:
a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os 

homens.
b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do 

amor.
c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se 

amam.
d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as 

pessoas.
e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar 

de existir
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Os phrasal verbs (verbos frasais) são verbos que vem
acompanhados por preposições ou advérbios.
Esses verbos podem ser considerados expressões idiomáticas.
Eles são utilizados na linguagem comum, informal e popular, e por
isso, muitas vezes aparecem no uso de gírias.
É muito importante saber sobre os phrasal verbs, uma vez que
eles podem mudar completamente o sentido original do verbo.
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Para exemplificar, podemos pensar no verbo TAKE
(pegar/levar), o qual adquire outros significados quando tem o
acréscimo de preposição ou advérbio:

 Take in (enganar)
 Take off (tirar, decolar)
 Take on (contratar)
 Take out (levar para for a)
 Take over (assumir chefia, direção)
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1. Separáveis: sempre aceitam objetos (complemento). Existem dois tipos de phrasal
verbs separáveis:
a. Os que você separa se quiser.
•Pick up your toy. ou Pick your toy up. [Pegue seu brinquedo.]
•Throw away the papers. ou Throw the papers away. [Jogue os papéis fora.].
b. Os que você tem que separar. Só admitem o objeto entre o verbo e a partícula.
Exemplo:
•Bad weather gets people down. [O tempo ruim deprime as pessoas.] -> Não diga “gets down
people”.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: em frasais separáveis, tipos (a) ou (b), o pronome objeto (me,
you, him, her, it, us, them) sempre deve ser usado entre o verbo e a partícula. Ex.: pick it up,
throw them away, get them down, etc. Não diga, por exemplo, “pick up it“, “get down them“,
etc.
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2. Inseparáveis – podem ser divididos entre os que:

a. Aceitam objetos:

•I’m looking after the kids. [Estou cuidando das crianças.]

•I turn to you. [Eu recorro a você.]

•We are rooting for her. [Nós estamos torcendo por ela.]

b. Não aceitam objetos:

•The robbers got away. [Os ladrões escaparam.]

•The employees get up. [Os funcionários se levantam.]

•The show must go on. [O show deve continuar.]
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(  )To Turn

(  )Turn up

(  )Turn off  

(  )Turn down

(  )Turn on

Example

1)

2)

3)

4)

5)
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(  )Go up

(  )Go after

(  )Go down

(  )Go back

(  )Go away

Example
2)

4)

5)1)3)
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Exercises

1. Assinale a alternativa incorreta quanto a tradução dos phrasal verbs:
a) Go ahead - continuar, seguir em frente, prosseguir.
b) Keep away - evitar, manter distância de alguma coisa ou manter alguém longe de algo.
c) Look back - lembrar-se de algo ou olhar para trás.
d) Get by - sobreviver ou “se virar”
e) Find out - perder algo ou alguma pessoa

2. O que significa o phrasal verb na frase: I´ll be home late. Don’t wait up for me?
a) Não acorde comigo.
b) Não fique aqui comigo.
c) Não espere por mim.
d) Não espere acordado por mim.
e) Espere por mim aqui.
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Exercises
3. Assinale a alternativa correta:
a)Maria, please stand by Jonh - Maria, por favor fique ao lado do John.
b) Stand by your sister’s side, Mary - Sua irmã está do seu lado, Mary.
c) We can’t just stand by and watch her run - Nós não podemos esperar ela correr.
d) We can’t stand by while him eat. - Não podemos olhar enquanto ele come.

4) I set my alarm clock because I have to _____ early tomorrow. Assinale a 
alternativa correta:
a) get up
b) look up
c) come on
d) look out
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1 2 3

4 5

4. De acordo com a imagem, 
identifique a ação do verbos:

1 – Pedir,Perguntar por, procurar
2 – Arrumar, limpar, organizar 
tudo
3 – Apressar-se, agir 
rapidamente
4 – Continuar, prosseguir
5 - Acalmar alguém, acalma-se
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(FUVEST)Assinale a alternativa que melhor
traduz a seguinte frase:

I have run out of vinegar.

a) Corri para buscar vinagre.
b) Derramei o vinagre.
c) Preciso sair para pegar vinagre.
d) Meu vinagre acabou.
e) Joguei fora o vinagre.
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TIPOS DE VERBOSTIPOS 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
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Complicado aprender (e entender) corretamente tantos
tempos verbais, não é verdade?

Na língua inglesa, os tempos verbais e as conjugações são
relativamente mais simples do que em português.



1.0 – TYPES OF VERBS

1.1 – ORDINARY VERB [Verbo Comum]

Verbo que apresenta as três formas nominais (Infinitive / Gerund / Past
Participle).

A)  INFINITIVE ( TO + VERB )

Exs: To love

To date

To go

To work

To search
30



1.0 – TYPES OF VERBS

B) GERUND ( VERB + ING )

Exs.  To dance – dancing

To flee – fleeing

To be – being

To play – playing

To sit – sitting

To bow – bowing

31



1.0 – TYPES OF VERBS
C) PAST PARTICIPLE

C.1 – REGULAR: Formado pelo acréscimo do sufixo –ED.

Exs.

To want – wanted

To like – liked

C.2- IRREGULAR: Usa uma forma própria de particípio.

Exs.

To Cut – Cut – Cut

To Come – Came – Come

To Go – Went – Gone
32



1.0 – TYPES OF VERBS
1.2 – AUXILIARY VERB [Verbo Auxiliar]
Verbo que acompanha o verbo principal, alterando seu sentido ou não, cuja

função é auxiliar o verbo principal em uma oração.

Exs.
To Be – AM, IS, ARE / WAS, WERE (Voz Passiva / Perífrases contínuas)
To Have – HAVE, HAS / HAD (Tempos perfeitos)
DO / DOES (Presente Simples)
DID (Passado Simples)
WILL (Futuro Simples)
SHALL (Futuro Simples)
WOULD (Condicional Simples)

33



1.0 – TYPES OF VERBS
1.3 – REGULAR VERB [Verbo Regular]

 Segue um padrão de formação do Passado Simples e Particípio Passado
com o acréscimo do sufixo –ED.

Exs. 

To Want – wanted – wanted

To Like – liked – liked

To Obey – obeyed – obeyed

To Carry – carried – carried

To Submit – submitted – submitted

To Show – showed – showed

34



1.0 – TYPES OF VERBS
1.4 – IRREGULAR VERB [Verbo Irregular]
Usa uma forma própria na construção do Passado Simples e Particípio

Passado.

Exs.
To Hit – Hit – Hit
To Bet – Bet – Bet

To Come – Came – Come
To Become – Became – Become

To Drive – Drove – Driven
To See – Saw – Seen

35
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1.0 – TYPES OF VERBS
5.0 – MODAL [ Verbos Modais ]
São verbos auxiliares especiais que acompanham o verbo principal e

alteram seu sentido. Neste caso, o verbo principal apresentará um sentido
específico de capacidade, permissão, possibilidade, necessidade, dedução,
proibição, conselho, recomendação, obrigação moral.

Exs.
CAN (Poder / Saber / Conseguir / Ser capaz de)
COULD (Pôde / Podia / Poderia / Sabia / Conseguia / Era capaz de)
MAY (Poder)
MIGHT (Pôde / Podia / Poderia)
MUST (Dever)
SHOULD (Deveria)
OUGHT TO (Deveria)

37





39

 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – A LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA NO ENEM;

DOMÍNIO LEXICAL I (PHRASAL VERBS)

 CONTEXTUALIZAÇÃO

 EXERCÍCIOS

 TAREFA DE CASA



EXAMPLE

40

Like I Can( Sam Smith)

“He could be a sinner, or a gentleman
He could be a preacher when your soul is damned
He could be a lawyer on a witness stand
But he'll never love you like I can, can”

Do Jeito Que Eu Consigo

(Ele poderia ser um pecador, ou um cavalheiro
Ele poderia ser o pregador, quando sua alma está condenada
Ele poderia ser o advogado em um banco das testemunhas
Mas ele nunca vai te amar do jeito que eu consigo)
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1.0 – TYPES OF VERBS 

6.0 – LINKING VERB [Verbo de ligação]

Os verbos que são seguidos por adjetivos são denominados verbos de
ligação, ou, em inglês, linking verbs. Esses adjetivos que seguem os verbos de
ligação descrevem o sujeito da oração e, por isso, são chamado de adjetivos
predicativos, ou, em inglês, predicative adjectives. O principal linking verb é o
famoso be. Mas também existem vários outros que são bastante comuns.
São eles: feel, look, smell, sound, taste, appear, seem e become e
também get, turn e grow, quando têm o mesmo significado de become.

42



Exemplos:
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Subject (Sujeito) Linking Verb (Verbo de Ligação) Adjective (Adjetivo)

This Soup tastes delicious.

This weather became cool

The children look happy.



TIPOS DE VERBOSEXERCISES
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01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna

da frase a seguir:

In my school __________many foreign students.

a) has
b) there are
c) there is
d) have
e) there have

45



02- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna

da frase a seguir:

02. There __________ two main obstacles.

a) Is

b) b) was

c) Be

d) to be

e) were

46



03 - Complete the following text with the correct form 

of the verb:

A long time ago London __________ an important city, but it__________ different

from London today. There__________ not very many big buildings.

There__________a lot of small boats on the river.

a) is, is, are, are

b) was, is, are, are

c) was, was, were, were

d) was, is, were, were

e) had been, is, were, are

47



Os verbos da língua inglesa podem ser classificados
em (1) Ordinary, (2) Auxiliary, (3) Regular, (4) Irregular,
(5) Linking e (6) Modal. A partir dos textos a seguir,
classifique os verbos destacados utilizando o código
proposto:
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TIPOS DE VERBOS



2.0 – VERB MOODS

 Na gramática normativa da língua inglesa, o Modo do verbo é
utilizado para se referir a uma categoria ou forma do verbo que
indica se o verbo expressa um fato (Modo Indicativo), uma ordem
ou commando (Modo Imperativo), uma pergunta (Modo
Interrogativo), uma condição ( Modo Condicional), ou um desejo ou
possibilidade ( Modo Subjuntivo).
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2.0 – VERB MOODS INDICATIVE MOOD

 Expressa uma ação como um fato real e possível

 I saw something today that really annoyed me. [Vitrearum’s Church Art]
(EU VI ALGO HOJE QUE REALMENTE ME PERTURBOU.)
 He lives most of the year in Spain but returns regularly to visit his ailing mother.[Sydney

Morning Herald]
(ELE PASSA A MAIOR PARTE DO ANO NA ESPANHA, MAS RETORNA REGULARMENTE PARA
VISITAR SUA MÃE DOENTE.)
 Vikings will be the new vampires. [Nile Guide]
(OS VIKINGS SERÃO OS NOVOS VAMPIROS.)
 Prosecutors have not said whether they will appeal the decision. [New York Times]
(OS PROMOTORES NÃO DISSERAM SE ELES VÃO APELAR A DECISÃO.)

61

http://medieval-church-art.blogspot.com/2009/12/i-saw-something-that-really-annoyed-me.html
http://www.smh.com.au/world/thatchers-son-may-face-court-over-coup-20091108-i3kr.html
http://www.nileguide.com/blog/2009/12/31/travel-gear-in-2010-when-used-will-be-the-new-new/
http://www.nytimes.com/2010/01/02/us/02blackwater.html?hp


2.0 – VERB moods IMPERATIVE MOOD
Expressa uma ação em forma de ordem, conselho ou faz um pedido.

• Sit on the sofa.
• (SENTE NO SOFÁ.)
• Let me go to bed
• (DEIXE-ME DORMIR.)
• Keep reading.
• (CONTINUE LENDO.)
• Don’t talk to her…
• (NÃO FALE COM ELA...)
• Don’t let me down!
• (NÃO ME DECEPCIONE!)
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