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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 dia-adia, com suas definições, aplicações em frases e suas respectivas traduções. Bons estudos!

aplicações e definições
>>> eat out (comer fora)
- How about eating out tomorrow evening? Are you in? (Que tal comermos for a amanhâ à noite? Você
topa?)
- I’m tired of eating out every day, I miss homemade food. (Estou cansado de comer fora todo dia, sinto
falta de comida caseira.)

>>> figure something / someone out (entender algo / alguém)
- I’ve tried everything but I still haven’t figured this out! (Eu já tentei de tudo mas eu ainda não consegui
entender isso!)
- No matter how hard I try I just can’t figure you out. (Não importa quanto eu tente, eu não consigo te
entender.)

>>> fill out something (preencher algo)
- Please, fill out this form. (Por favor, preencha este formulário.)

- I hate filling out application forms. (Eu odeio preencher fichas de inscrição.)

>>> find out (descobrir)
- We need to find out what happened. (Precisamos descobrir o que aconteceu.)
- I’ve just found out I’ve been promoted! (Eu acabei de descobrir que eu fui promovido!)
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>>> freak out (perder a cabeça, ficar nervoso, “pirar”)

- Stop making so much noise, you’re freaking me out! (Pare de fazer tanto barulho, você tá me deixando
louco(a)!)
- John totally freaked out when he saw his ex with another guy. (John perdeu a cabeça totalmente
quando ele vi a ex dele com outro cara.)

>>> get away from something / someone (se afastar de algo / alguém)
- Get away from me! I don’t want to see you again! (Sai de perto de mim! Eu não quero te ver
novamente!)
- You gotta get away from those guys, they’re not nice people. (Você tem que se afastar daqueles cares,
eles não são boa gente.)

>>> get in / on somewhere (entrar em algum lugar)
- Get in here, I gotta talk to you. (Entra aqui, eu preciso falar contigo.)
- Get on the bus, the driver’s waiting. (Entra no ônibus, o motorista está esperando.)

>>> get up (levantar)
- Time to get up! The school bus is about to get here. (Hora de levantar! O ônibus dá escola está pra
chegar aqui.)
- I usually get up before 6 am so I have time to cook breakfast. (Eu normalmente me levanto antes das
6 da manhã para eu ter tempo de cozinhar o café-da-manhã.)

>>> get on with something (continuar com algo)
- Come on, get on with it. We have to hurry! (Vamos lá, continua com isso! Nós temos que nos apressar!)
- Let’s get on with it, we haven’t got much time. (Vamos continuar, nós não temos muito tempo.)

>>> go ahead (ir em frente, seguir em frente)
- Go ahead, I’ll be right behind you. (Vai em frente, eu estarei logo atrás de você.)
- Don’t be afraid, go ahead. (Não tenha medo, siga em frente.)

2
Todos os direitos reservados - Inglês com Gustavo Rangel 2018

>>> give up (desistir, parar)

- Giving up is not an option, I need to succeed! (Desistir não é uma opção, eu preciso vencer!)
- You should give up smoking before it’s too late. (Você deveria parar de fumar antes que seja tarde
demais.)

>>> grow up (crescer, amadurecer)
- It’s time for you to grow up, you’re 16 already. (É hora de você crescer, você já tem 16.)
- I grew up in a small town in the countryside of Arizona. (Eu cresci em uma cidadezinha no interior do
Arizona.)

>>> hang out (se divertir, sair por aí)
- I’ve seen Peter hanging out a few days ago. (Eu vi o Peter se divertinho alguns dias atrás.)
- Why don’t we hang out tonight, we both need a break. (Por quê nós não saímos pra curtir hoje à
noite, nós dois precisamos de uma pausa.)

>>> hang up (desligar o telefone)
- I need to hang up, my mother is calling me. (Eu preciso desligar, minha mãe está me chamando.)

- She told me to hang up the phone but I still had a few things to say. (Ela me disse para desligar o
telefone mas eu ainda tinha algumas coisas para dizer.)

>>> hurry up (apressar-se)
- Come on, hurry up! We’re late already. (Vamos, anda logo! Nós já estamos atrasados!)
- We gotta hurry up otherwise we won’t find a good seat. (Nós temos que nos apressar, senão nós não
vamos encontrar um bom assento.)

>>> keep away from something / someone (ficar longe de algo / alguém)
- Son, keep away from trouble, alright? (Filho, fique longe de encrenca, okay?)
- Keep away from me, I don’t want to be aroud you. (Fique longe de mim, não quero ficar perto de
você.)
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>>> keep up (continuar, manter, seguir)

- I can’t keep up with so much work, I need help. (Eu não consigo manter o ritmo com tanto trabalho,
eu preciso de ajuda.)
- Keep up the good work. (Continue com o bom trabalho.)

>>> look after something / someone (cuidar de algo / alguém)
- My mother has always looked after all of us. (Minha mãe sempre cuidou de todos nós.)
- Don’t worry, I’ll look after your cat while you’re away. (Não se preocupe, eu vou cuidar do seu gato
enquanto você estiver ausente.)

>>> look something / someone up (conferir algo / alguém)
- I don’t know the answer, I gotta look it up. (Eu não sei a resposta, eu tenho que conferir.)
- Why don’t you look it up on wikipedia? (Por quê você não confere na wikipedia?)

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