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INGLÊS NO ENEM

▪ 05 questões;

▪ Um texto por questão;

▪ Comando e alternativas em português;

▪ Temas com relevância social. 

= importante para a sociedade atualmente.

Inglês



O QUE CAI NA PROVA DE INGLÊS

▪ Leitura e Interpretação de Textos (51,3%)

▪ Leitura e Interpretação de Cartuns, Tiras e Charges (11,3%)

▪ Análise e Interpretação de Poemas e Canções (11,3%)

▪ Domínio Lexical (11,3%)

▪ Identificação da Função do Texto (8,7%)

Fonte: 
https://g1.globo.com/educacao/enem/2021/noticia/2021/06/30/enem-2021-analise-aponta-os-assuntos-mais-recorrentes-na-pro
va.ghtml

Inglês

Leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais = 73,9%

= Vocabulário

Tipo e gênero textual.



MITOS

▪ Não cai gramática na prova de inglês do ENEM

He should see a doctor. 

He should see the doctor.

▪ Não é possível estudar inglês para o ENEM porque não podemos 

prever os textos que vão cair na prova.

Inglês

Artigo indefinido = qualquer médico

Artigo definido = o médico de 
conhecimento do interlocutor.



COMPREENSÃO X INTERPRETAÇÃO

Inglês

X

Capacidade de ler e extrair 
informações de um texto. 

▪ Reconhecer tipo e gênero 
textual; 

▪ Identificar a ideia central do 
texto;

▪ Identificar os elementos de 
coerência textual (isto é, a 
relação lógica entre as 
frases).

Capacidade de, após a 
compreensão do texto, explicar, 
comentar, criticar, tirar 
conclusões ou deduzir.

▪ Fazer deduções lógicas a 
partir dos elementos 
textuais.
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Inglês

Compreensão
Canção

He/his = 3rd p sg

Interpretação

X

Gone = morto
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Inglês

X

Compreensão Peça publicitária

Interpretação



ERROS COMUNS 

▪ Desatenção;

▪ Extrapolar ou restringir;

▪ Imprimir ao texto a própria opinião.

Inglês
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Inglês

= posicionamento da cabeleireira.

X
Extrapola

Extrapola

Opinião
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Inglês

Técnica de persuasão; 
convencimento.

X
Restringe

Restringe

Restringe

Restringe



VOCABULÁRIO
▪ Processos de formação de palavras; 

▪ Polissemia;

▪ Falsos cognatos.

Inglês

Afixação

Composição

Conversão

= muitos sentidos.

Plant
Plant based

Power plant

Actually = realmente

Ingenious = engenhoso; habilidoso
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Inglês

X

any = qualquer

place = lugar

regret = arrepender-se
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Inglês

X

= culpanotas musicais
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Inglês

= disputa

= discussão; 
debate



Inglês

X



KEY WORDS
1. Conteúdo => Dizem respeito ao tema abordado no texto.

 

2. Estruturais => Estão ligadas à organização do texto.

Inglês

▪ Substantivos; 
▪ Verbos.

▪ Discourse markers.

Sentence structure = Subject + verb + DO/IO.

Modal verbs Phrasal verbs

Discurso oral

Discurso escrito



CONJUNÇÕES

Inglês

ADIÇÃO

And; also; moreover; furthermore; additionally; besides.

EXEMPLIFICAÇÃO

For example; to illustrate; for instance; to be specific; such as; i.e.

ORDEM OU SEQUÊNCIA

First; second; finally; next; then; from here on; to begin with; last of all; 

after; before; as soon as; in the end; gradually.



Inglês

CAUSA E EFEITO
As a result; hence; so; accordingly; as a consequence; consequently, 

thus; since; therefore; because.

COMPARAÇÃO
Like; in the same manner (way); similarly; in similar fashion; 

comparably; likewise.

FINALIDADE 
To this end, for this purpose, with this in mind, for this reason(s).



Inglês

CONTRASTE
But; however; although; still; nevertheless; yet; and yet; on the other 

hand; in spite of; actually; in fact.

CONCLUSÃO OU RESUMO 
In summary; to sum up; briefly; in short; finally; on the whole; 

therefore.
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X
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