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Introdução
Phrasal verbs são objeto de muita dificuldade para grande parte dos estudantes de língua inglesa
por se tratarem de verbos que são compostos de um verbo e uma preposição. A grande questão é
que na maioria dos casos estes verbos não podem ser traduzidos literalmente, pois seus significados
não são simplesmente a tradução do verbo e da preposição. Muito embora em menor quantidade,
é seguro dizer que também há phrasal verbs na língua portuguesa, como por exemplo “dar uma volta’
(walk around), “jogar fora” (throw away), “cair fora” (get out), “ir embora” (go away), dentre outros.
Pensando no problema que os phrasal verbs causam para muitos alunos, resolvi criar uma série que
será dividida em três partes. Trata-se de uma compilação dos phrasal verbs mais utilizados no diaa-dia, com suas definições, aplicações em frases e suas respectivas traduções. Bons estudos!

aplicações e definições
>>> ask around (perguntar ao redor)
I don’t know yet, I need to ask around. (Eu ainda não sei, eu preciso perguntar por aí.)
Why don’t you ask around to get some feedback. (Por quê você não pergunta por aí para ter um
feedback?)

>>> back someone up (dar apoio / ajuda à alguém)
- Can you back me up? I’m in trouble. (Você pode me dar um suporte? Estou encrencado.)
- I’ll back you up, don’t worry. (Eu vou te ajudar, não se preocupe.)

>>> blow something up (estragar, explodir / estourar)
- Don’t blow this up, it’s important to me. (Não estrague isso, é importante para mim)
- Don’t leave the balloons close to the fire, otherwise they will blow up. (Não deixe os balões
próximos ao fogo, senão eles vão estourar.)

>>> break down (estragar, analisar algo em detalhes)
- We gotta break down the numbers before the presentation. (Nós precisamos analisar os números
em detalhes antes da apresentação)
- My car broke down when I was on the way to work. (Meu carro estragou quando eu estava no
caminho para o trabalho.)
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>>> break in (invadir, forçar a entrada, arrombar)
- He was found guilty for breaking in a person’s house. (Ele foi considerado culpado por invadir a
casa de uma pessoa.)
- I had to break in my own house, I forgot the keys! (Eu tive que arrombar a minha própria casa, eu
esqueci as chaves.)

>>> bring something up (mencionar algo, educar / criar alguém)
- Since you’ve brought this up, I’d like to say something. (Já que você mencionou isso, eu gostaria
de falar uma coisa.)

- I think you shouldn’t bring this up during the negotiation, nobody will agree with you. (Eu acho que
você não deveria mencionar isso durante a negociação, ninguém vai concordar contigo.)

>>> call back (ligar de volta)
- Can you call me back, please? (Você pode me ligar de voltar?)
- I have already called her twice and she still hasn’t called me back! (Eu já liguei para ela duas vezes
e ela ainda não me ligou de volta.)

>>> call off (cancelar)
- I’m really sorry but I need to call off the meeting. (Sinto muitíssimo mas eu preciso cancelar a
reunião.)
- He called off the project and didn’t give any reasons. (Ele cancelou o projeto e não deu nenhum
motivo.)

>>> catch up (se atualizar, colocar a conversa em dia)
- Long time no see! We have so much to catch up. (Quanto tempo! Nós temos tanta coisa pra
conversar.)

- I gotta get going, we’ll catch up later. (Tenho que ir nessa, mais tarde a gente conversa.)

>>> check in (dar entrada)
- Mr. Smith has just checked in, he’s on room 305. (O Sr. Smith acabou de dar entrada, ele está no
quarto 305.)
- Is it possible to check-in before noon? (É possível fazer o check-in antes do meio-dia?)
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>>> check something out (conferir, sacar algo / alguém)
- Man, you gotta check the new iPhone X out, it’s unbelieavable! (Cara, você tem que conferir o
novo iPhone X, é inacreditável!)
- Hey, check that guy out, what’s the doing? (Hey, saca só aquele cara, o quê ele está fazendo?)

>>> cheer up (alegrar-se)
- Come on, cheer up! She’ll be back in two weeks. (Qual é, anime-se! Ela estará de volta em duas
semanas.)
- I’m worried about Tom, we need to cheer him up. (Estou precupado com o Tom, precisamos animálo.)

>>> count on someone / something (depender de algo / alguém)
- You can count on me for whatever you need, I’ll be by your side. (Você pode contar comigo para
o que você precisar, eu estarei ao seu lado.)
- I’m counting on your help to finish the project. (Estou contando com a sua ajuda para terminar o
projeto.)

>>> cut down on something (reduzir, diminuir algo)
- We need to cut down on our expenses. (Precisamos reduzir nossos gastos.)
- She gotta cut down on her fat intake if she wants to lose weight. (Ela precisa reduzir a ingestão de
gordura se ela quiser perder peso.)

>>> cut in (furar, passar à frente)
- Did you see that? That guy has just cut in line! (Você viu aquilo? Aquele cara acabou de furar a
fila!)
- I hate when people cut in line and act like it’s no big deal. (Eu odeio quando pessoas furam fila e
agem como se não fosse grande coisa.)

>>> cut something out (parar de fazer algo)
- Could you just cut it out? Can’t you see I’m trying to focus here? (Você poderia parar com isso?!
Você não está vendo que eu estou tentando me concentrar aqui?)
- Cut it out man, I don’t like these kinds of jokes. (Pára com isso cara, eu não gosto de brincadeiras
desse tipo.)
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>>> deal with something / someone (lidar com algo / alguém)
- You need to deal with this situation now. (Você precisa lidar com esta situação agora.)
- I just can’t deal with John anymore, he’s too emotional. (Eu não consigo mais lidar com o John, ele
é emotivo demais.)

>>> drop by (“aparecer”, dar uma passada)
- Sorry to drop by out of the blue. (Desculpa aparecer do nada.)
- Why don’t you drop by later? (Por quê você não aparece mais tarde?)

>>> drop something / someone off (dar carona, largar / deixar algo ou alguém)
- Could you drop me off at the airport? (Você pode me dar uma carona até o aeroporto?)
- I’ll drop off the box at the reception. (Eu vou deixar a caixa na recepção.)

acesse nosso site e siga-nos nas mídias sociais
www.gustavorangel.com.br
@inglesgustavo
Inglês com Gustavo Rangel
/inglesgustavo
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