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1) Classifique as vozes verbais em ACTIVE, PASSIVE ou REFLEXIVE VOICE:

a) The Grand Canyon is viewed by thousands of tourists every year. 

b) You’re going to have to drive yourself to school today.

c) Instructions will be given to you. 

d) Each morning, I brush my teeth and stare at myself in the mirror.

e) The team will celebrate their victory tomorrow. 

f) Please, make yourselves at home while you wait.
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Competências e habilidades – A 
língua estrangeira moderna no ENEM

Text study and vocabulary



H5 – Associar vocábulos e expressões 
de um texto em LEM ao seu tema.
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Disponível em: www.globalenglish.com. Acesso em: 20 abr. 2015.

BUT = MAS, PORÉM

YET ONLY = NO 
ENTANTO, APENAS

IDEIA DE OPOSIÇÃO 
/ CONTRASTE / 
ADVERSIDADE
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QUESTÃO [C-2 / H-5]
O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, 
as expressões but e yet only evidenciam

A. um impedimento às transações comerciais em contexto internacional.
B. o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas.
C. uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do 

inglês.
D. a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho 

globalizado.
E. um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no 

mundo empresarial.
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H7 – Relacionar um texto em LEM, as 
estruturas linguísticas, sua função e seu 
uso social.
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PAST CONTINUOUS

SUJEITO = I, YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY 
   VERBO AUXILIAR “WAS, WERE” + VERBO PRINCIPAL + “ING”
   NOTA: AM = WAS  NOT = WASN’T / WERE NOT = WEREN’T

 TENSE- VERBS STUDY



9

PRESENT PERFECT TENSE
SUJEITO = I, YOU, WE, THEY 
   VERBO AUXILIAR “HAVE” + VERBO NO PARTICÍPIO
   NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “HAVE” + V.P.P.
   NOTA:  HAVE = ‘VE / HAVE NOT = HAVEN’T

SUJEITO = HE, SHE, IT 
   VERBO AUXILIAR “HAS” + VERBO NO PARTICÍPIO
   NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “HAS” + V.P.P.
   NOTA:  HAS = ‘S / HAS NOT = HASN’T



  COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7

Source: Google Image
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QUESTÃO  [C-2 / H-7]
No contexto do fragmento musicado, o uso do present perfect, na primeira 
parte, expressa uma ação que
a)  ocorreu em um momento específico do passado.
b)  começou no passado e continua ocorrendo no momento da fala.
c)  ocorreu em um momento não definido do passado.
d)  ocorrerá em um momento específico do futuro 
e)  estava ocorrendo em um certo intervalo de tempo no passado.
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7
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Os elementos da imagem de uma peça publicitária de grande 
circulação nos EUA permitem identificar um / uma. 

a) propaganda em um ambiente hospitalar.
b) anúncio de marca de sofá. 
c) advertência sobre o tabagismo. 
d) convite para um evento. 
e) cartaz de um ambiente residencial.

QUESTÃO  [C-2 / H-7]



NYPD 911 OPERATORS
Opportunities as a Police Communications Technician

Police Communications Technicians (911 Operators/ Radio Dispatchers)

Starting Salary: $33,162 and can increase to $44,899

Requirements:
1. Four year high school diploma.
2. New York City residency is required within 90 days of appointment.
3. Must be able to understand and be understood in English.
4. Must pass a drug screening.

APPLICATION FEE: $47.00 - Payable on the day of the test.
Disponível em: www.nypdcivilianjobs.com. Acesso em: 17 out. 2013.

     COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7
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Neste anúncio de emprego no Departamento de Polícia da cidade de Nova 
Iorque, um dos requisitos para se preencher a vaga é

A.ser capaz de se comunicar em inglês. 

B. pagar a taxa de inscrição antecipadamente.

C. morar em Nova Iorque por 90 dias após o teste. 

D.ser experiente na área de combate às drogas. 

E. ter diploma de ensino médio há quatro anos.

QUESTÃO  [C-2 / H-7]
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These friends keep talkin' way too much
Say I should give you up
Can't hear them, no, because I
I've been here all night
I've been here all day
\"Side to side\", de Ariana Grande

Identifique um conector de causa no trecho anterior.
a)  these
b)  should
c)  because
d) Been
e) here

QUESTÃO  [C-2 / H-7]
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    TEXT STUDY



McDonald’s Is Making History On International Women’s Day With One Creative Act
Inspirational / By MetDaan Editorial Team
Happy International Women’s Day! It’s that day when everyone tries to make a woman special. 
Some prefer buying presents, while others march for equality. McDonald’s, on the other hand, 
has done a creative thing to celebrate this day together with ladies worldwide. It’s not so 
much about food, though. While I was hoping the corporation would actually offer free burgers 
to women today, I’m not disappointed they are making history instead! Can you believe that 
the company has flipped its iconic arches for International Women’s Day for the first time ever?
In fast food news, food24 reports that McDonald’s is celebrating this significant day with a full 
social media takeover. For the first time in its 60plus years of operation, the company has 
flipped its iconic M to a W! Way to go, McDonald’s! With over 18,000 restaurants 
internationally and millions of customers, the stunt is bound to get people talking.
However, it’s all digital. You didn’t think they would physically turn every logo around the world 
on its head, did you? I mean, in South Africa alone, McDonald’s has over 10,000 employees and 
over 8 million customers per month. It’s practically impossible to flip so many Ms!

This is how the International Women’s Day W logo looks like across all digital platforms
18

TEXT STUDY

https://www.metdaan.com/inspirational-cat/
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I) De que maneira a empresa citada resolveu comemorar o dia Internacional das 
mulheres?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II)” You didn’t think they would physically...” A estrutura repassa qual ideia de ação 
verbal?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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QUESTÃO



III) Retire do texto PERSONAL PRONOUNS.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

IV) “McDonald’s, on the other hand, has done...”A estrutura verbal usada indica que 
a ação não mais tem vínculo com o presente. Justifique a resposta. Qual a melhor 
tradução para ...on the other hand...?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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text
The pink tax is a phenomenon often attributed as a form of gender-based price 
discrimination, with the name stemming from the observation that many of the 

affected products are pink.

Products marketed specifically toward women cost on average 7% more than 
products marketed toward men, according to a New York City Department of 

Consumer Affairs study
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TEXT STUDY
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          TEXT STUDY



11) Os fragmentos e imagens extraídas de um site da internet abordam qual 
temática?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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     QUESTÃO
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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.

COMPETÊNCIA DE ÁREA LEM 
PARA O ENEM



28

• 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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3- 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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Sea Turtles
Sea turtles have been around for over 150 million years, and have survived a number of major changes to the 
planet over this time.
Sea turtles are derived from turtles that originally lived on the land, but later developed special adaptations to 
survive in the sea. In particular, during their evolution, sea turtles have lost several of their vertebrae.
Sea turtles have no teeth, but instead have a kind of sharp beak. Their feet transformed into flippers, to enable 
them to more easily swim in the ocean.
Today, there are seven species of sea turtles, grouped into two families: the Cheloniidae and the Dermochelyidae. 
Five species are found in Brazil.
From: www.tamar.org.br-adapted
 

4-  Dentre os animais que passaram por um processo de adaptação e transformação na escala evolutiva, 
as tartarugas marinhas podem ser citadas como um bom exemplo. As suas condições de vida atual lhes 
permitem dentre outras
 
a) a presença de vértebras resistentes em forma de carapaça para lhes propiciar uma maior proteção.
b) a adaptação de uma vida mista tanto em terra quanto nos oceanos em todas as fazes de sua vida.
c) a presença de nadadeiras que as facilitam escaparem de seus predadores naturais em ambiente terrestre.
d) a presença de um bico afiado ao invés de ventes em cerrote.
e) uma grande variedade de espécies com características físicas bastante distintas.

http://www.tamar.org.br-adapted/
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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.

CONCEITO
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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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CLASSIFICAÇÃO PHRASAL VERBS
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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.

CLASSIFICAÇÃO PHRASAL VERBS
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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.]

CLASSIFICAÇÃO PHRASAL VERBS
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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?
c) 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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5. (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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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

1

2 3

4
  5
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•TEXT STUDY 
• VOCABULARY
•COMPARATIVE
•SUPERLATIVE
•CASOS ESPECIAIS
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