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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

4



SOURCE: IMAGE FROM GOOGLE IMAGES

5



France wants its prisons blurred on Internet maps

France's government has asked Google to blur all images of French prisons on the Internet. The request
is because prisoner escaped from Reau Prison near Paris in July. The prisoner who escaped was
infamous killer. He is known as the "jailbreak king" because he has escaped from prisons in France
many times. The people who helped the man escape from Reau Prison used helicopter to land inside
prison and then flew the man out. They used Google Maps to get idea of the layout of the prison's
grounds. France's justice minister has now asked Google to remove or blur all images of prisons in
France from its services. This is to help stop future jailbreaks.
France's justice minister said she did not want any details or pictures of prisons online. She particularly
wanted all aerial photos to be blurred so no one could use them to carry out criminal activities. She
complained to a local radio station that: "It's not normal that photos of security buildings such as our
prisons are out there on the Internet." Google said it has contacted the companies that provide the
images. A spokesperson told Reuters news agency that Google's mapping services used images
provided by other companies. It said: "We have given our suppliers a list of sensitive locations and
asked them to take the necessary steps as soon as possible to conform with the law."
Sources:https://news.sky.com/story/french-minister-asks-google-to-blur-all-prison-images-after-
helicopter-jailbreak
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Instruções: Cada questão apresenta quatro alternativas e uma única correta com relação ao 
texto. 

1) Quem o governo francês pediu para desfocar as imagens online?
a) the Internet
b) Google
c) a prison
d) a prisoner

2) Quando um prisioneiro escapou de uma prisão em Paris?
a) September
b) August
c) June
d) July 

3) Como é conhecido o homem que fugiu da prisão?
a) the "jailbreak king"
b) Bob
c) the escape artist
d) a fugitive

B

D

A
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Instruções: Cada questão apresenta quatro alternativas e uma única correta com relação ao 
texto. 

4) Como o homem escapou da prisão?
a) in a laundry truck
b) disguised as a woman
c) by helicopter
d) through a tunnel

5) O que o ministro da Justiça da França deseja que não aconteça no futuro?
a) building new prisons
b) jailbreaks
c) crime
d) the Internet

C

B
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VERBS AND 

TENSE REVIEW
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CONTEXTUALIZAÇÃO

1 2
3

SOURCE: IMAGES FROM INTERNET
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De acordo com as imagens classifique as sentenças com o Tempo Verbal
usado.

Imagem 1

_____________________________________________________________________

Imagem 2

_____________________________________________________________________

Imagem 3

____________________________________________________________________
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Os verbos em inglês comportam-se de forma diferente para
cada modo. É como no português, quando aprendemos a conjugar
de acordo com tempo e pessoa. Entretanto, na língua inglesa existe
uma menor quantidade de tempos, além do que, esses verbos,
muitas vezes, continuam em sua forma original para as mais
diferentes pessoas. Os modos podem ser imperativo (ordem),
subjuntivo (ação ou desejo) ou indicativo (ação como um fato real ou
possível).
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» Expressa uma ação como um fato real e possível.

» Expressa uma ação como um desejo, como um fato imaginado
e não como um fato real.

» Expressa uma ação em forma de ordem, conselho ou faz um
pedido.
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• 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.)

EXAMPLES – INDICATIVE MOOD
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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


• O Modo Subjuntivo é utilizado para explorar condições que são contrárias ao fato: 

If I were President, I wouldn’t put up with it. [National Review]

(SE EU FOSSE O PRESIDENTE, EU NÃO AGUENTARIA ISSO.)

• É utilizado na formulação de hipóteses:

If I won in the lottery, I would buy a BMW Z-4. 

(SE EU GANHASSE NA LOTERIA, EU COMPRARIA UMA BMW Z-4.)

• É utilizado para expressar desejos:

I wish I were there to have a drink with you and dish. [Ebar]

(QUERIA / QUISERA ESTAR LÁ PARA BEBER E COMER JUNTO COM VOCÊ.)

EXAMPLES – SUBJUNCTIVE MOOD
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http://www.nationalreview.com/corner/191524/omni-bust-worst-ive-seen-it/stephen-spruiell
http://www.ebar.com/arts/art_article.php?sec=sweetlips&article=100


• É utilizado para expressar ordens ou pedidos:

She demanded that he leave the hospital premises … [Salem News]

(ELA EXIGIU QUE ELE SAÍSSE DO PRÉDIO DO HOSPITAL.)

• É utilizado para expressar sugestões:

I suggest that he implement a budget cut in March. [Daily Gleaner]

(EU SUGIRO QUE ELE MELHORE O CORTE NO ORÇAMENTO EM MARÇO.)

• É utilizado para indicar necessidade:

It’s essential that they be heard … [Alternet]

(É ESSENCIAL QUE ELE FOSSE OUVIDO...)

EXAMPLES – SUBJUNCTIVE MOOD
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http://www.salem-news.com/articles/december212009/jackherer_bk.php
http://dailygleaner.canadaeast.com/opinion/article/911183
http://www.alternet.org/story/40170/


• 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!)

EXAMPLES – IMPERATIVE MOOD
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QUESTÃO 

Classifique as sentenças em: Modo indicativo, Subjuntivo ou Imperativo.

a) We will go to see a movie this Sunday.

b) I wish I were rich.

c) Let’s go to see a movie this weekend!

d) Please stop bugging me!

e) If I were you, I wouldn’t buy a house.

f) She recommended that each student take a note.

g) Our suggestion is that everyone on the team do the survey.

h) Don't write at this moment.
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SUJEITO = I, YOU, WE, THEY 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO”
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DO” + V.P. SEM “TO”
NOTA: DO NOT = DON’T

SUJEITO = HE, SHE, IT 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO” + FLEXÃO [S, ES, IES]
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DOES” + V.P. SEM “TO”
NOTA: DOES NOT = DOESN’T
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