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INGLÊS
INTRODUÇÃO
EXEMPLO DE QUESTÃO
Na prova de inglês,, você encontrará diversos gêneros textuais,
como quadrinhos, músicas, trechos de notícias, dentre outros.
Veja quais deles você tem mais facilidade para entender e prefira
começar seus estudos por esses.
Aí, aos poucos, você introduz os tipos mais difíceis.
Estude as resoluções comentadas de exames anteriores
É comum que profissionais da área disponibilizem a correção das
questões do Enem com avaliações de pontos importantes.
Por isso, ao estudar as provas anteriores, prefira as versões com
comentário.
Assim, você tem um mecanismo a mais para estudar e saberá em
quais tópicos deve se atentar mais.
Localização ou interpretação pura?
As questões de interpretação de texto são divididas em dois tipos:
localização e interpretação pura.
No Enem, as questões de localização são mais comuns.
Neste tipo, as respostas são obtidas pelo enunciado.

Ou seja, o candidato consegue extrair a resposta de trechos do texto
e de conceitos mostrados ali.
As questões de interpretação pura, por sua vez, exigem a dedução
da resposta a partir da ideia central apresentada.
Muita atenção com os enunciados
É comum encontrar questões extensas na prova do Enem.
Esse artifício é utilizado para testar a interpretação de texto do
candidato, mas também para fornecer a resposta da questão.
Portanto, leia o enunciado quantas vezes forem necessárias até que
você tenha certeza de sua resposta.
Encontre a palavra-chave do texto
A palavra-chave do texto é o item que dará o direcionamento para a
resposta correta.
Procure entender qual é a ideia central do que está escrito.
Com isso, você encontrará a resposta com mais facilidade e poderá
descartar eventuais pegadinhas.
Atenção com os títulos
Os títulos dos textos podem ser de grande ajuda para compreender
a ideia central.
Não cometa o erro de passar batido por ele.
Faça uma análise do título e procure encontrar a conexão dele com
o restante da questão.
Não se preocupe com gramática
O foco das questões é majoritariamente a interpretação de texto.

Ter domínio da gramática pode te ajudar a encontrar a resposta com
mais certeza e agilidade, mas não deve ser o alvo dos seus estudos,
ok?

EXEMPLO DE QUESTÃO

(Enem/2017)
Israel Travel Guide
Israel has always been a standout destination. From the days of
prophets to the modern day nomad this tiny slice of land on the
eastern Mediteranean has long attracted visitors. While some arrive
in the ‘Holy Land’ on a spiritual quest, many others are on cultural
tours, beach holidays and eco-tourism trips. Weeding through
Israel’s convoluted history is both exhilarating and exhausting. There
are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts and hundreds
of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is
required, most sites are safe and easily accessible. Most of all, Israel
is about its incredibly diverse population. Jews come from all over
the world to live here, while about 20% of the population is Muslim.
Politics are hard to get away from in Israel as everyone has an
opinion on how to move the country forward — with a ready ear
you’re sure to hear opinions from every side of the political
spectrum.
Disponível em: www.worldtravelguide.net. Acesso em: 15 jun. 2012.

Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o
local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagens de Israel
a) descreve a história desse local para que turistas valorizem seus
costumes milenares.

b) informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as
diferenças culturais.
c) divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a
planejarem sua viagem.
d) recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre
possíveis riscos locais.
e) apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a
atrair turistas estrangeiros.

RESPOSTA

Alternativa correta: e) apresenta aspectos gerais da cultura do país
para continuar a atrair turistas estrangeiros.
Ao descrever Israel, o guia de viagens afirma que existem templos
desmoronando, cidades em ruínas, fortes abandonados e centenas
de locais relacionados com a Bíblia.
Além disso, também é abordado o fato de o país ter uma população
muito diversificada, composta por judeus do mundo todo e por
muçulmanos.
O texto também afirma que é difícil escapar da política já que todas
as pessoas têm opiniões sobre como fazer o país progredir.

