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INGLÊS
Professor Maynard Menezes

Jeans, shopping center, pet shop, lan house, dove, pendrive, notebook, internet, web site,
windows, word, download, big, delivery, baby, look, fast food, fashion, e-mail, messenger,
outdoor, milkshake, light, drink, happy hour, diet, shell, crazy, show, rock, design.
Como estudar para prova de INGLÊS do Enem [ 2020 ]
A prova de inglês do ENEM exigirá de você a capacidade de interpretação e pensamento em
outra língua – saber ler e entender o que leu.
Treinar e aprimorar as técnicas de leitura é primordial. Tais como o "skimming“ e o
"scanning“.

ENEM 2015

ENEM 2011

skimming

War (Bob Marley)

scanning
Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/11246691>. Acesso em: 01 julho 2020

Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos
diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao (à)
A) comprimento do cigarro.
B) tempo de queima do cigarro.
C) idade de quem começa a fumar.
D) expectativa de vida de um fumante.
E) quantidade de cigarros consumidos
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Some months have 31 days... How many have 28?
A.
B.
C.
D.
E.

03
01
12
04
09

ENEM 2019

Disponível em: <http://alexandreeemerson.com/prova-de-ingles-enem-2019-comentada/>. Acesso em: 01 julho 2020

No cartum, o estudante faz uma pergunta usando ‘turn this thing on’ por
A) suspeitar que o colega está com seu material por engano.
B) duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno.
C) desconfiar que o livro levado é de outra matéria.
D) entender como desligada a postura do colega.
E) desconhecer como usar um livro impresso.

Momento musical

“WAR”
https://www.youtube.com/watch?v=m0PwWx2bv6Q
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ENEM 2011
War (Bob Marley)
Until the philosophy which holds one race superior
And another inferior
Is finally and permanently discredited and abandoned,
Everywhere - May say war.
That until there is no longer
First class and second class citizens of any nation,
Until the color of a man's skin
Is of no more significance than the color of his eyes Me say war.
[…]
And until the ignoble and unhappy regimes
that hold our brothers in Angola, in Mozambique,
South Africa, sub-human bondage have been toppled,
Utterly destroyed Well everywhere is war - Me say war.
War in the east, war in the west,
War up north, war down south War - war - Rumors of war.
And until that day, the African continent will not know peace.
We, Africans, will fight - we find it necessary And we know we shall win
As we are confident in the victory.
[…]
MARLEY, B. Disponível em: http://www.sing365.com. Acesso em: 30 jun. 2011 (fragmento).
Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua
influência social na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre
A.
B.
C.
D.
E.

a inércia do continente africano diante das injustiças sociais.
a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais.
as acentuadas diferenças culturais entre os países africanos.
as discrepâncias sociais entre os moçambicanos e angolanos como causas de conflitos.
a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma
guerra.
Disponível em: <http://educacao.globo.com/provas/enem-2011/questoes/94-ingles.html>. Acesso em: 01 julho 2020
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3 cats eat 3 rats in 3 minutes. How long do 100 cats eat 100 rats?
A.
B.
C.
D.
E.

3 min
100 min
50 min
10 min
20 min

ENEM 2015
Why am I compelled to write? Because the writing saves me from this complacency I fear. Because I
have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Because the world I create
in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing I put order in the world,
give it a handle so I can grasp it.
Disponível em: <https://blogdoenem.com.br/ingles-enem-dicas-interpretacao/>. Acesso em: 01 julho 2020

Glória Evangelista Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem
mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é
evidenciar as:
A.
B.
C.
D.
E.

razões pelas quais ele escreve
compensações advindas da escrita
possibilidade de mudar o mundo real
maneiras de ela lidar com seus medos
escolhas que ela faz para ordenar o mundo

When I was 2 years old, my sister was half my age. Now I am 100 years old, how old is my
sister?
A.
B.
C.
D.
E.

50
102
51
99
101
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Dicas de saúde

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/10919738>. Acesso em: 01 julho 2020

A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma
mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield
acontece porque:
A) John pensa que sua es namorada é maluca e que Garfield não sabia disso.
B) Jodell é a única namorada maluca que John teve, e Garfield acha isso estranho.
C) Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é o amigo.
D) Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca.
E) John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield.
How many animals of each species did Moses take on the ark?

A.
B.
C.
D.
E.

0
2
1
4
3
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ENEM 2015

Disponível em: < https://brainly.com.br/tarefa/12861674 >. Acesso em: 01 julho 2020

Na tira da série For better or for worse, a comunicação entre as personagens fica
comprometida em um determinado momento porque:
a) as duas amigas divergem de opinião sobre futebol.
b) uma das amigas desconsidera as preferências da outra
c) uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol
d) uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata
e) as duas amigas atribuem sentidos diferentes a palavra season

How many holes are there in this t-shirt?

A.
B.
C.
D.
E.

6
5
4
8
7
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