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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
>>> meet someone up (encontrar alguém)
- Hey, we gotta meet up one of these days! (Hey, nós temos que nos encontrar um dia desses!)
- I’ll meet you up at the train station! (Eu te encontro na estação de trem.)
>>> move in (mudar-se para)
- So, you’re the new guy. When did you move in? (Então você é o cara novo. Quando você se mudou?)
- Have you talked to our new neighbor? He moved in last weekend. (Você falou com o vizinho novo?
Ele se mudou no fim de semana passado.)
>>> move out (mudar-se de)
- I’m moving out next Friday, can you help me with the furniture? (Estou me mudando na próxima sexta,
você pode me ajudar com a mobília?)
- I didn’t know you were moving out. (Eu não sabia que você estava de mudança.)
>>> pick something / someone up (buscar / apanhar algo ou alguém)
- Could you pick me up from the airport? (Você poderia me buscar no aeroporto?)
- Don’t throw trash on the floor! Please pick it up. (Não jogue lixo no chão! Por favor, pegue.)
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>>> screw something up (estragar algo)

- Don’t screw this up, it’s important! (Não estrague isso, é importante!)
- I’m sorry I screwed up. (Desculpe por ter estragado tudo.)

>>> settle down (acalmar-se)
- You need to settle down, you’re way too nervous. (Você precisa se acalmar, você está nervoso
demais.)
- I guess it’s time for me to settle down, I’m too old for this. (Eu acho que é já hora de me acalmar,
estou velho demais pra isso.)
>>> show off (aparecer, exibir-se, ostentar-se)
- Why does he keep showing off all the time? Nobody cares! (Por quê ele fica se mostrando o tempo
todo? Ninguém se importa!)
- Quit showing off and focus! (Pare de se mostrar e se concentre!)
>>> show up (aparecer)
- He didn’t show up for the meeting. (Ele não apareceu para a reunião.)
- Why didn’t you show up last night? (Por quê você não apareceu ontem à noite?)
>>> slow down (desacelerar, diminuir o ritmo, ir devagar)
- You’ve been working too much, you need to slow down. (Você tem trabalhado demais, você precisa
diminuir o ritmo.)
- Slow down, you’re going too fast. (Devagar, você está indo rápido demais.)
>>> stay up (ficar acordado)
- I stayed up until 3 in the morning last night. (Eu fiquei acordado até as três da manhã na noite passada.)
- She had to stay up all night because of a school project. (Ela teve que ficar acordada a noite toda por
conta de um projeto da escola.)
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>>> take off (sair fora, decolar)

- It’s late already, I gotta take off. (Já está tarde, tenho que ir nessa.)
- The plane takes off in 1 hour. (O avião decola em uma hora.)
>>> take on (assumir responsabilidade)
- I need to take on new projects, I’m feeling useless here. (Eu preciso assumir mais projetos, estou me
sentindo inútil aqui.)
- He’s just taken on a lot responsibility. (Ele acabou de pegar muita responsabilidade.)
>>> throw something away (jogar algo fora)
- Throw it away, that’s disgusting! (Jogue isso fora, isso é nojento!)
- I need to throw some plastic bottles away, do you any recycling spot? (Eu preciso jogar umas garrafas
plásticas fora, você conhece algum ponto de reciclagem?)
>>> try something on (experimentar algo)
- You should try the pants on before buying them. (Você deveria experimentar as calças antes de
comprá-las.)
- Have you tried this shirt on? It’s so comfortable! (Você já experimentou essa camisa? É tão
confortável!)
>>> turn up something (aumentar algo, e.x.: o volume)
- Turn up the TV, I wanna know what happened. (Aumente o volume da TV, eu quero saber o que
aconteceu.)
- Please, don’t turn it up. I’m trying to focus. (Por favor, não aumente o volume. Estou tentando me
concentrar.)
>>> turn down something (diminuir algo, e.x.: o volume)
- Turn it down a little bit, I’m on a phone call. (Diminua um pouco o volume, estou em uma ligação.)

- The music is too loud, could you turn it down? (A música está alta demais, você poderia diminuir o
volume?)
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>>> turn on something (ligar algo)
- Is it okay if I turn on the TV? (Tudo bem se eu ligar a TV?)
- Could you please turn on the TV on channel 39? (Você poderia por favor ligar a TV no canal 39?)
>>> turn off something (desligar algo)
- It’s late already, turn off the TV and go to bed. (Já está tarde, desligue a TV e vá pra cama.)
- Could you please turn off the AC? (Você poderia por favor desligar o ar condicionado?)
>>> write something down (anotar algo)
- I gotta write this down before I forget it. (Eu preciso anotar isso antes que eu me esqueça.)
- She wrote everything down in detail. (Ela anotou tudo em detalhes.)
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