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•TEXT STUDY AND VOCABULARY 
PRACTICE
•EXERCISE

•FOCUS ON ENEM (COMPETÊNCIA 
2 E HABILIDADES 5,6,7 E 8)
•DE OLHO NO VESTIBULAR 

(QUESTÕES MISTAS)
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Competência de área 2

Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de acesso a 

informações e a outras culturas e grupos sociais.



4

Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema

“ Esse tópico se refere basicamente a noção de que o candidato deve ter um
vocabulário vinculado aos temas abordados pela prova do Enem. Além disso,
ele deve conseguir realizar um jogo de sentido entre as palavras e a ideia
central do texto. Em grande parte das questões de línguas estrangeiras, o
examinador vincula propositalmente o aspecto principal de uma determinada
questão a uma palavra chave. Nesses momentos, algumas expressões se
tornam o objeto base para construção da questão”.

CONTEÚDO: TEXT STDY AND VOCABULARY
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Phrasal verbs são verbos especiais presentes na língua inglesa, que, na maioria
das vezes, não podem ser traduzidos literalmente para outro idioma e que são
formados por um verbo juntamente com uma preposição, um advérbio ou
palavras de uma outra classe gramatical. Os phrasal verbs são muito comuns
na língua inglesa.

TEXT STUDY – TIPS ( DICAS )
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Se há vidas que dão um filme, a de Louis
Zamperini é uma delas. Foi aos Jogos
Olímpicos, conheceu Hitler, lutou na guerra,
sobreviveu ao Pacífico, foi torturado,
descobriu a fé e perdoou os inimigos.
Conforme a citação acima, o verbo frasal
“bring up” remete:

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5

QUESTÃO 01
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A) à atitude daqueles que dizem perdoar mas não
perdem a oportunidade de trazer à tona o passado para
confrontar aquele que errou.
B) à postura daqueles que afirmam que são capazes de
perdoar alguém, mas, reconhecem que não conseguem
esquecer o erro cometido.
C) à intolerância daqueles que não aceitam as pessoas
que cometem erros e são, por essa razão, incapazes de
exercer o verdadeiro perdão.
D) à incapacidade daqueles que se recusam a aceitar um
pedido sincero de perdão e vivem a vida com o peso da
mágoa em seus corações.
E) à indecisão daqueles que não conseguem perdoar
uma pessoa que errou, mas, ao mesmo tempo, não
conseguem se afastar dela.

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5

QUESTÃO 01
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“Mansplaining” has topped a list of new entries to the Macquarie Dictionary of
Australian English in 2014. The portmanteau word, which describes the act of a man
explaining to a woman something she probably already knows, topped a shortlist of
neologisms that included binge watching, bamboo ceiling, lifehacking and selfie stick.
Verb (t) Colloquial (humorous) (of a man) to explain (something) to a woman, in a way
that is patronizing because it assumes that a woman will be ignorant of the subject
matter. [MAN + (EX)PLAIN with “s” inserted to create a pronunciation link with
explain] The word mansplain originated in the US among feminist commentators such
as Rebecca Solnit in her article “Men Still Explain Things to Me,” although it remains
unclear who first coined the term. In 2010, it featured in the New York Times words of
the year list.Disponível em: http://www.theguardian.com. Acesso em: 19 abr. 2015.

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5
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CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5
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QUESTÃO 02

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5

Neologismo é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já
existentes, da mesma língua ou não, ou a atribuição de novos sentidos a palavras já
existentes. Com base no texto anterior, o vocábulo “mansplain”:
a) foi criado por uma representante do movimento feminista americano, Rebecca Solnit,
em um artigo intitulado “Men Still Explain Things to Me”.
b) dividiu a posição de “a palavra australiana do ano” com alguns neologismos listados
pelo “Macquarie Dictionary of Australian English”.
c) recebeu um “s” entre as palavras “man” e “explain” com o propósito de garantir uma
ligação que facilite a pronúncia das duas palavras juntas.
d) deve ser utilizado apenas em situações formais nas quais queira se retratar a
dificuldade das mulheres compreenderem termos técnicos.
e) pertence, exclusivamente, ao léxico do inglês utilizado na Austrália, sendo, portanto,
utilizado apenas nos veículos de comunicação do país.
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“Denomina-se Spanglish ou Espanglês o uso de
palavras inglesas no meio de uma frase em
espanhol, que pode ocorrer pelo desconhecimento
da palavra equivalente ou adequada a expressão
castelhana ou pelo simples costume de usar uma no
lugar da outra. Também é chamado assim o ato dos
falantes do Spanglish/Espanglês pronunciarem ou
escreverem uma determinada palavra em espanhol
reproduzindo foneticamente e/ou ortograficamente
o equivalente em inglês, isso ocorre principalmente
pelo hábito de conviver com os dois idiomas.
source:anais.sepex.ufsc.br

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5
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A variante linguística utilizada na charge é o Spanglish. A partir de sua leitura e
interpretação, o leitor pode inferir que:
a) nesta construção ocorre o processo conhecido como “ping-pong”, no qual a
alternância entre os dois idiomas é a característica dominante.
b) a combinação deliberada de expressões do inglês e do espanhol gera um novo
léxico que pode ser denominado em inglês de “pidgin”.
c) como manifestação autêntica do Crioulo, o Spanglish está crescendo
rapidamente não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo.
d) “anglosajonización” de alguns termos é um dos pontos relevantes nessa variante
proveniente do inglês e espanhol.
e) um traço marcante é o “Borrowing” que consiste na adaptação de um léxico
anglo-saxônico ao vocabulário do espanhol.

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5

QUESTÃO 03
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CHARGE PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5
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QUESTÃO 04
Os verbos modais (Modal Verbs) são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou
completam o sentido do verbo principal. De acordo com a charge, o uso do verbo modal MUST
dentro do contexto remete:
A. à obrigatoriedade de adquirir o livro em questão para quem deseja aprofundar seus
conhecimentos em sistemas econômicos.
B. à facilidade com que se pode comprar um livro sobre o capitalismo simplesmente
telefonando para o canal de televisão anunciante.
C. à necessidade de reduzir os impostos cobrados sobre a venda de livros para incentivar a
leitura do cidadão interessado em economia.
D. à promoção realizada por uma livraria para zerar definitivamente o estoque de uma obra
que trata do fim do capitalismo moderno.
E. à contradição de um autor que defende a morte do capitalismo, mas recorre ao próprio
sistema para possibilitar a venda de seu livro.

CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5
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CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H5

QUESTÃO 05

O objetivo do texto é:

a)sensibilizar viajantes a participarem de
uma campanha de caridade.
b)divulgar aos viajantes a campanha de
Natal da Swissair.
c)arrecadar fundos para a associação dos
funcionários da Swissair.
d)recolher donativos para entidades
assistenciais da Swissair.
e)angariar recursos para a compra de
agasalhos para órfãos.
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Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu
uso social

“Segundo esse tópico, o candidato deve ter conhecimento
das variantes linguísticas e da dimensão de como isso pode
aparecer um texto. A principal habilidade analisada é
a capacidade de leitura e compreensão do que está escrito
em sua totalidade”.
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CONTEÚDO: TEXT STUDY – C2H7

Uma manchete é o título principal, de maior
destaque, no alto da primeira página de jornal ou
revista, alusivo à mais importante dentre as notícias
contidas na edição. Cada edição de um jornal só
possui uma manchete, que é o título mais
destacado. Nas páginas internas, o título mais
destacado dentro de uma seção ou caderno recebe
o nome de “abertura”. Após a leitura das diversas
manchetes, elas estariam nas seguintes partes do
jornal:
A) Saúde e bem estar, arte, cultura. 
B) Política, esportes e entretenimento. 
C) Política, Saúde e bem estar, cybercultura.
D) Esportes, Saúde e bem estar, entretenimento. 
E) Política, Esportes e Tecnologia. 

QUESTÃO 06


