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APRESENTAÇÃO

Este guia é uma transposição didática dos resultados de uma pesquisa de mestrado³ que
analisou 40 questões do ENEM de Língua Inglesa (ENEM-LI), aplicadas entre os anos de
2010 e 2017, e tem como objetivo orientar os examinandos na preparação para esse teste.
O guia está organizado no formato de pergunta-resposta. À esquerda, formulamos seis
perguntas-chave sobre o ENEM-LI e, à direta, apresentamos as respostas, que orientam o
examinando no estudo preparatório para o teste. Por último, apresentamos seis questõesmodelo para exemplificação. Esperamos que este material seja útil para você! Aproveite!

1. QUANTAS
QUESTÕES CADA

O ENEM-LI tem, ao todo, cinco questões. Cada questão tem um texto-base
diferente e uma situação-problema que deve ser resolvida, por meio da
identificação da resposta correta (chamada de “gabarito”), que, por sua vez,

EDIÇÃO DO ENEM- deve ser identificada entre quatro chamados “distratores”, que são as
LI APRESENTA?

alternativas de resposta incorretas.

As questões são organizadas em três grandes etapas: primeiro vem o textobase escrito em língua inglesa, depois vem o enunciado da questão escrito em

2. QUAL É A

língua portuguesa e, por fim, estão as cinco alternativas de resposta,

ESTRUTURA DAS

incluindo o gabarito e os quatro distratores, também escritos em língua

QUESTÕES DO
ENEM-LI?

portuguesa. Os enunciados fornecem informações contextuais dos textosbase, tais como autoria, público-alvo e local de publicação, e a demanda por
informação (situação-problema), que deve ser respondida pelo examinando.
Assim, no ENEM-LI, o examinando precisa ler cinco textos diferentes e
responder a uma questão por texto.
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Os textos-base são textos chamados de autênticos, ou seja, originalmente

3. COMO SÃO OS

foram escritos em língua inglesa para leitores dessa língua. Os textos são

TEXTOS-BASE

de cinco esferas diferentes, a saber: jornalística, literária, pedagógica,
publicitária e turística. Destacam-se as notícias jornalísticas, os anúncios

DAS QUESTÕES DO publicitários, as letras de música, as tiras cômicas e os poemas. Os textosENEM-LI?
base são a parte das questões com mais conteúdo, apesar de, no geral, não
ocuparem mais que meia coluna do teste, em um total de uma página.

Os enunciados apresentam, primeiramente, uma breve contextualização,
que, dependendo da questão, pode informar o examinando sobre o gênero, a
autoria, o assunto geral, o contexto de publicação, e o público-alvo do

4. COMO SÃO

texto-base. Também pode indicar qual parte do texto deve ser lida de forma

OS ENUNCIADOS

mais detalhada para responder a uma questão: uma parte específica ou o
texto como um todo, por exemplo. Essas informações servem como uma

DAS QUESTÕES DO pré-leitura e auxiliam o examinando a situar o texto em seu contexto e,
ENEM-LI?
portanto, no processo da leitura para identificação da resposta da questão
proposta. Após a contextualização, os enunciados apresentam a questão,
por meio de uma sentença que deve ser completada com a alternativa de
resposta correta.

Embora a estrutura das questões do ENEM-LI seja esta: texto-base –
enunciado – alternativas, orientamos que o examinando não faça a leitura

5. O QUE É

da questão seguindo essa ordem. Sugerimos primeiro a leitura do

PRECISO FAZER

enunciado, “pulando” o texto-base, e depois das alternativas de resposta e

PARA RESPONDER
ÀS QUESTÕES?

só depois a leitura do texto, tentando identificar onde está a resposta.
Sugerimos que o examinando certifique-se de que entendeu bem a questão e
só depois parta para a leitura do texto. As alternativas de resposta contêm
pistas sobre o texto e apresentam sentido, auxiliando o examinando a
entender o texto-base.

Ao realizar o ENEM-LI, o examinando terá que, principalmente, identificar

6. O QUE É

informações específicas acerca do conteúdo do texto-base. Isso significa

PRECISO SABER

que é preciso realizar a leitura do texto para interpretar o significado de

PARA RESPONDER

alguma parte dele, indicada pelo enunciado. Nesses casos, a resposta será a

ÀS QUESTÕES?

alternativa que contém uma interpretação do que está no texto, por meio de
uma paráfrase, em que são utilizadas outras palavras diferentes das
utilizadas no texto.

Há questões que demandam que o examinando identifique o objetivo do
texto-base. Para respondê-las, sugerimos que o examinando leia o texto a
fim de identificar: qual é o objetivo desse texto; o que é esperado que o
leitor faça após a leitura desse texto, por exemplo, textos publicitários
têm o objetivo de vender/anunciar um produto/uma ideia. Nesse tipo de
questão, diferentemente do tipo anterior, não é necessária uma leitura
detalhada de uma parte específica do texto, e sim do texto como um todo.
Por fim, há questões que demandam que o examinando identifique o

6. O QUE É

assunto do texto-base, ou seja, sobre o que se trata. Similar ao processo

PRECISO SABER

de leitura da dica anterior, é preciso realizar a leitura do texto como um

PARA RESPONDER

todo.

ÀS QUESTÕES?

Em

menor

ocorrência,

há

questões

que

podem

demandar

que

o

examinando identifique: a) relações intertextuais, em que é preciso
estabelecer relações entre o texto-base e algum texto “externo” citado no
próprio texto-base, no enunciado da questão ou nas alternativas de
resposta; b) função de expressões, em que é preciso indicar o significado
e/ou a função de alguma expressão em língua inglesa utilizada no textobase; e c) tradução, em que é preciso identificar a melhor tradução para a
língua portuguesa, nas alternativas de resposta, de fragmentos textuais
escritos em língua inglesa presentes no texto-base.

Questões-modelo
Edição: 2017 - caderno azul

Texto-base
Resenha de filme - esfera jornalística

Enunciado
1) Contextualização: assunto geral do textobase. Antes de ler o texto, por meio da leitura
do enunciado, já se sabe que se trata de uma
opinião sobre o filme Frida.
2) Questão: demanda por informação específica
acerca do conteúdo do texto-base (realizar a
leitura

do

texto

para

identificar

o

que

impressiona a autora).

Alternativas
Gabarito: d) assumir sua beleza singular
Perceba que a resposta está localizada na primeira sentença do texto. A palavra "impression" é cognata ao
português - impressão, que remete à palavra utilizada no enunciado - impressionada. A expressão "her own
unique beauty" indica a resposta correta. Dessa forma, o examinando que realizar a leitura do enunciado antes
do texto não precisará ler o texto inteiro para responder à questão.

Texto-base

Edição: 2017 - caderno azul

Carta do leitor - esfera jornalística

Enunciado
1) Contextualização: assunto geral do texto-base. Antes
de ler o texto, por meio da leitura do enunciado, já se
sabe

que

se

trata

de

uma

tragédia

ocorrida

em

Burkesville. Além disso, a questão indica o local de
publicação do texto, que remete à esfera jornalística e ao
gênero carta do leitor (pela palavra "carta" utilizada no
enunciado).
2) Questão: demanda pelo objetivo do texto-base (realizar
a leitura do texto como um todo para identificar o que a
autora da carta busca com esse texto).

Alternativas
Gabarito: d) expor sua indignação com a negligência de
portadores de armas
Perceba que o enunciado não pergunta diretamente qual é o
objetivo do texto-base, mas sim o que a autora do texto busca,
ou seja, qual o seu objetivo ao escrever este texto. Nesse caso,
é necessária a leitura do texto como um todo para a
identificação da resposta correta.

Edição: 2017 - caderno azul

Texto-base
Anúncio - esfera publicitária

Enunciado
1)

Contextualização:

gênero

do

texto-base

e

sua

organização textual (é composto de texto verbal e nãoverbal). Isso indica ao examinando a necessidade de
entender também as imagens do texto para identificar
a resposta correta.
2)

Questão:

demanda

pelo

assunto

do

texto-base

(realizar a leitura do texto para identificar seu tema).

Alternativas
Gabarito: c) escolha da empresa certa

Perceba a importância de estabelecer conexões entre a
linguagem verbal e a imagem em textos-base multimodais
(compostos de texto verbal e não-verbal). Só assim é possível
chegar à resposta correta. Caso contrário, o examinando
poderia entender, pela leitura apenas da imagem, que o tema
do anúncio é, por exemplo, a preservação do meio ambiente.

Os tipos de questão exemplificados pelas próximas questões-modelo tiveram baixa ocorrência nas 40 questões
do ENEM-LI analisadas
Edição: 2016 - caderno amarelo

Texto-base
Anúncio - esfera publicitária

Enunciado
1) Contextualização: menção ao guia anunciado no
texto-base e seu contexto de publicação. Por meio
da

leitura

do

enunciado,

o

examinado

já

é

informado sobre o objetivo do guia anunciado pelo
texto-base: orientar a população.
2) Questão: estabelecer relações intertextuais entre
o texto-base e o texto “externo” citado no próprio
texto-base (o website que dá acesso ao guia
anunciado).

Alternativas
Gabarito:

e)

medidas

tomadas em catástrofes

Edição: 2016 - caderno amarelo

Texto-base
Notícia - esfera jornalística

Enunciado
1)

Contextualização:

indicação

para

a

leitura do texto-base como um todo.
2) Questão: indicar a função de expressões,
(indicar a função da expressão BOGOF
apresentada pelo texto-base).

Alternativas
Gabarito:

a)

anunciar

mercadorias

em

promoção

Nesse caso, a contextualização do enunciado
não apresenta nenhuma dica sobre o textobase; o examinando terá que ler o texto todo
para identificar a resposta, que está no último
parágrafo.

de

emergência

a

serem

Edição: 2010 - caderno azul

Texto-base
Anúncio - esfera publicitária

Enunciado
1) Contextualização: informações sobre o assunto geral do texto-base. Por meio da leitura do
enunciado, o examinando conhece o assunto/objetivo do texto-base: anunciar os oito objetivos a serem
alcançados pelas metas de desenvolvimento do milênio.
2) Questão: indicar a melhor tradução para a língua portuguesa de fragmentos textuais escritos em
língua inglesa presentes no texto-base (a tradução dos objetivos apresentados no texto-base).
Alternativas
Gabarito: c) a promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza
Apesar de o enunciado demandar a identificação de dois objetivos, o examinando terá que realizar a leitura de
todas as alternativas, e, portanto, realizar a tradução de mais objetivos, para identificar qual alternativa
contém a melhor tradução para dois objetivos, já que algumas alternativas apresentam traduções que não
condizem aos objetivos apresentados no texto-base.
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