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Para saber como estudar para a prova de inglês, é preciso antes entender três itens básicos: 

1. A prova testa sua capacidade de ler e interpretar textos em língua estrangeira. 
2. 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. 
3. O Enem quer entender sua capacidade de raciocínio em outra língua. 

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. 

• 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. 

 

PARA ESTUDAR: 

1. Newvaccine could fight nicotine addiction 

 

 Cigarette smokers who are having trouble quitting because of nicotine's addictive power 

may some day be able to receive a novel antibody-producing vaccine to help them kick the 

habit. 

The average cigarette contains about 4 000 different chemicals that — when burned and 

inhaled — cause the serious health problems associated with smoking. But it is the nicotine 

in cigarettes that, like other addictive substances, stimulates rewards centers in the brain 

and hooks smokers to the pleasurable but dangerous routine.  



Ronald Crystal, who chairs the department of genetic medicine at Weill -Cornell Medical 

College in New York, where researchers are developing a nicotine vaccine, said the idea is 

to stimulate the smoker's immune system to produce antibodies or immune proteins to 

destroy the nicotine molecule before it reaches the brain.  

BERMAN, J. Disponível em: www.voanews.com. Acesso em: 2 jul. 2012. 

 

Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa 

de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill-Cornell Medical College estão 

desenvolvendo uma vacina que 

 

a) diminua o risco de o fumante se tornar dependente da nicotina.  

b) seja produzida a partir de moléculas de nicotina. 

c) substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro.  

d) ative a produção de anticorpos para combater a nicotina.  

e) controle os estímulos cerebrais do hábito de fumar. 
 
 

2.  
 

Bansky é um grafiteiro famoso. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, 

Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra “change”, o que 

caracteriza seu grafite como um protesto contra a 

  

a) escolha da mendicância como forma de vida.  

b) condição de vida das pessoas em miséria.  

c) falta de solidariedade dos mais favorecidos. 

d) marginalização das pessoas desabrigadas. 

e) incapacidade de os mendigos mudarem de vida.  

  



3.   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.  

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.  

 

4.My brother the star, my mother the earth 

my father the sun, my sister the moon, 

to my life give beauty, to my 
 
body give strength, to my corn give 
 
goodness, to my house give peace, to 
 
my spirit give truth, to my elders give 
 
wisdom. 

 
Disponível em: www.blackhawkproductions.com. Acesso em: 8 ago. 2012. 

 
Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse 
poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte -
americana e a 
 
a) transmissão de hábitos alimentares entre gerações. 
b) dependência da sabedoria de seus ancestrais. 
c) representação do corpo em seus rituais. 

d) importância dos elementos da natureza. 

e) preservação da estrutura familiar. 

 



 

5.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 à palavra season. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


