
1

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7



2

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.
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Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart

I can't tell where the journey will end
But I know where to start

They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream

Well life will pass me by if I don't open up my 
eyes

Well, that's fine by me
So wake me up when it's all over

When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself

And I didn't know I was lost

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older

All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost

I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands

I hope I get the chance to travel the world
But I don't have any plans

I wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes

Life's a game made for everyone
And love is the prize

Wake Me Up - Aloe Blacc
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A canção WAKE ME UP cantada por Aloe Blacc tem seus versos simples e, de
destaque, apenas a sinceridade inserida na letra. A sensação da música fica
por conta do refrão, cantado de forma emotiva. Com base no refrão da
referida canção, o autor
a) afirma que as todas as lágrimas que ele derramou o fragilizaram tanto que

ele não consegue mais reagir.
b) reconhece que todo o sofrimento que vivenciou fez com que ele se

tornasse naturalmente depressivo.
c) acredita que todos têm o direito de encontrar desculpas para justificar o

medo de enfrentar seus problemas.
d) declara que não fugirá de um suposto desafio porque acredita que sua

coragem prevalece sobre seu medo.
e) decide buscar sua felicidade que parte da obtenção de questionamentos

filosóficos e que pontuam sobre objetivos e aspectos existenciais.
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https://www.youtube.com/watch?v=f37fsj-AYsw
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PRATICANDO O 
ENEM



https://www.youtube.com/watch?v=_ve1UE4NzV0

https://www.youtube.com/watch?v=FPG6xQ96I3k
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When chemistry teacher Walter White is
diagnosed with Stage III cancer and given
only two years to live, he decides he has
nothing to lose. He lives with his teenage
son, who has cerebral palsy, and his wife,
in New Mexico.
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Determined to ensure that his family will
have a secure future, Walt embarks on a
career of drugs and crime. He proves to
be remarkably proficient in this new
world as he begins manufacturing and
selling methamphetamine with one of
his former students.
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The series tracks the impacts of a fatal
diagnosis on a regular, hard working
man, and explores how a fatal diagnosis
affects his morality and transforms him
into a major player of the drug trade.
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QUESTÃO 01

O texto é uma publicação sobre o seriado “BREAKING BAD”. O texto escrito
apresenta características bem particulares, como a temática tratada no
seriado e seus conflitos principais. Indique a alternativa correta que
apresenta uma palavra em inglês e sua definição que corresponda ao tipo de
texto apresentado.

a) RÉSUMÈ – a brief description about someone

b) SYNOPSIS – a brief summary of something.

c) REVIEW – a critique about a something.

d) SUMMARY – a brief statement of the main points of something.

e) THESIS – a long dissertation involving personal research
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QUESTÃO 02
Gênero, de acordo com o dicionário Aurélio, é um conjunto de espécies que
apresentam certo número de caracteres comuns convencionalmente
estabelecidos. Pode ser também qualquer agrupamento de indivíduos,
objetos, fatos, ideias, com caracteres comuns. Assim, para a comunicação,
gênero é um tipo de audiovisual que é classificado pelo estilo, forma e
proposta. Com base nas características presentes no texto, ele descreve uma
atração televisiva que pertence a qual gênero em língua inglesa?

a) Crime Drama.

b) Sci-Fi

c) Comedy

d) Musical.

e) Documentary.
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QUESTÃO 03

O título BREAKING BAD é uma expressão coloquial usada no sul dos Estados
Unidos. Ela é sinônima de RAISE HELL e pode ser considerada equivalente às
seguintes expressões abaixo, EXCETO

a) Tocar o terror

b) Causar desordem

c) Fazer escândalo

d) Pirar de vez

e) Plano mal concebido

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-5
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https://www.youtube.com/watch?v=KlyTo3wKPxM
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1. (ENEM 2016) 

EBONY AND IVORY 

Ebony and ivory live together in perfect harmony 
Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don’t we? 
We all know that people are the same wherever we go 
There is good and bad in ev’ryone, We learn to live, we learn to give 
Each other what we need to survive together alive 

McCARTNEY, P. Disponível em: www.paulmccartney.com. Acesso em: 30 maio 2016. 
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Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu
espaço de produção musical para expressar e problematizar
perspectivas de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção,
defende

a) o aprendizado compartilhado.
b) a necessidade de donativos.
c) as manifestações culturais.
d) o bem em relação ao mal.
e) o respeito étnico.
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02. (ENEM 2016)

Italian university switches to English 
By Sean Coughlan, BBC News education correspondent 16 May 2012 Last updated at 09:49 

GMT 

Milan is crowded with Italian icons, which makes it even
more of a cultural earthquake that one Of Italy's leading
universities - the Politecnico di Milano – Is going to switch to
the English language. The university has announced that
from 2014 most of its degree Courses - including all its
graduate courses - will be taught and assessed entirely in
English rather than Italian.
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The waters of globalisation are rising around higher
education - and the university believes that if it remains
Italian-speaking it risks isolation and will be unable to
compete as an international institution. "We strongly believe
our classes should be international classes - and the only
way to have international classes is to use the English
language", says the university's rector, Giovanni Azzone.

COUGHLAN, S. Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em 31 jul. 2012. 


