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Se você está aprendendo inglês, certamente um dos tópicos gramaticais que você 

não gosta tanto são os famosos phrasal verbs, também chamados como verbos 

frasais, compostos ou preposicionais. 

Eles são uma parte fundamental da língua inglesa e, ao mesmo tempo, o calcanhar 

de Aquiles de muitos estudantes de inglês, pois não seguem nenhuma lógica e, 

portanto, podem ser difíceis de aprender, dominar e usar normalmente. 

Vamos explicar claramente o que são, como são formados e alguns truques para 

você perder o medo e começar a usá-los com total confiança. 

Para começar, vamos definir o que são phrasal verbs. Se tratam de construções 

verbais que são formadas por um verbo e uma partícula gramatical, que pode ser 

um advérbio, uma preposição ou até mesmo um advérbio e uma preposição. 

Os phrasal verbs são especiais, porque essas partículas mudam completamente o 

significado do verbo original e, além disso, com um mesmo verbo, é possível formar 

diferentes phrasal verbs, cada um com seu significado específico. 

Vamos ver alguns exemplos que o ajudarão a entender melhor os phrasal verbs. 

Tomaremos como raiz verbal, o verbo to come (vir), que é um dos mais usados na 

língua inglesa e com o qual muitos phrasal verbs podem ser formados. Por exemplo: 

● to come across (encontrar, ver): I came across James at the supermarket 

last Saturday. (Eu encontrei James no supermercado, sábado passado) 

● to come back (voltar, regressar): Susan is in Japan, she will come back next 

week. (Susan está no Japão, ela voltará na próxima semana) 

● to come down with (ficar doente, adoecer): I come down with a cold every 

winter. (Fico doente com um resfriado todo inverno) 
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Quer conhecer a origem dos phrasal verbs?  

Os phrasal verbs, como os conhecemos hoje, não eram comuns no inglês antigo. 

Naquela época, era muito mais comum usar verbos com um prefixo inseparável 

ligado ao início do verbo. Por exemplo, usava-se o verbo bærnan, equivalente ao 

atual burn (queimar) e forbærnan, que no inglês moderno seria burn up (ter febre). 

Esses antigos verbos com prefixos são comparáveis aos nossos queridos phrasal 

verbs e, como você viu no exemplo, o significado da forma composta não refletia o 

significado do raiz verbal. 

Mas as línguas evoluem, mesmo que para complicar as nossas vidas, e devido a 

todos os tipos de influências de outras línguas e modificações naturais da 

linguagem, os phrasal verbs começaram a aparecer, em seu apogeu já no século 

XVI. 

Podemos encontrá-los nas obras de Shakespeare, por exemplo. Na verdade, eles 

eram um recurso comum em obras literárias, porque permitiam mais jogos de 

palavras e até formavam novas expressões. Portanto, o uso dos verbos formados por 

uma única palavra, procedentes do latim e do inglês antigo, começou a ser 

restringido à linguagem acadêmica e científica, como ainda acontece hoje. 
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Por que nos dão tanta dor de cabeça?  

Para começar, o significado do phrasal verb não pode ser deduzido de forma 

alguma, mesmo que você saiba o verbo e a preposição que o formam. Por exemplo, 

embora você conheça o significado de look (olhar) e after (depois), isso nunca o 

levaria a supor ou adivinhar o significado de look after (cuidar, observar). 

Para complicar ainda mais, muitos desses verbos são polissêmicos, ou seja, eles têm 

mais de um significado. O verbo composto put down pode significar menosprezar, 

sacrificar ou até mesmo escrever. Por exemplo: Don’t put him down only because he 

is shy (Não o menospreze só porque ele é tímido), I had to put down my cat because 

he was very ill (Eu tive que sacrificar meu gato, porque ele estava muito doente) ou 

My memory is really bad, I have to put down all my meetings in my calendar (Eu 

tenho uma memória muito ruim, tenho que anotar todos os meus compromissos no 

calendário). 

E a pergunta que todos fazemos: por que devo usar phrasal verbs se existem verbos 

perfeitamente válidos, de uma única palavra, que expressam a mesma coisa? 

Obviamente, até que você tenha seus significados bem estabelecidos, é possível 

utilizar esses verbos sinônimo de uma única palavra. Mas, à medida que você 

progride no seu aprendizado, o uso de phrasal verbs permite que você se expresse 

com mais nuances. 

Os phrasal verbs fazem parte da riqueza do idioma inglês. Você os encontrará 

quando falar com um nativo, quando ler um livro ou assistir a um filme. Com um 

pouco de paciência, eles se tornarão seus aliados.  

 

A seguir, forneceremos informações que serão muito úteis para começar a 

usá-los corretamente. Vamos lá! 
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CAPÍTULO 1: RESUMO DAS PREPOSIÇÕES. 

DIRECIONALIDADE. 
Os phrasal verbs, como regra geral, sempre são compostos de um verbo 

acompanhado por uma partícula, que geralmente é uma preposição ou um 

advérbio. São construções que formam uma unidade semântica com a raiz, ou seja, 

verbo e partícula formam uma unidade semântica que nos dá como resultado uma 

palavra completamente nova. 

Neste capítulo, vamos analisar as preposições, que são fundamentais para a 

compreensão e aprendizagem de phrasal verbs. Às vezes, o significado da 

preposição pode nos dar pistas para deduzir a tradução do verbo composto. Mas isso 

nem sempre acontece. Você já sabe que os phrasal verbs não podem ser traduzidos 

literalmente.  

Por exemplo, se você conhece o significado do verbo to get (conseguir, obter, pegar, 

trazer) e sabe que a preposição into é frequentemente usada para designar um 

movimento para dentro, você pode deduzir que o verbo to get into something 

significa descobrir ou entrar em algo novo. 

Portanto, ter as nuances das preposições claras pode ajudá-lo a entender o 

significado de alguns phrasal verbs e memorizá-los. Vamos ver o significado das 

preposições mais comuns e de alguns verbos que são formados com elas. 

Up 

Seu significado literal é para cima. Ela também é usada para indicar aumento ou 

melhoria, ações que, figurativamente, se movem para cima. Além disso, pode até 

mesmo significar que terminamos ou estamos nos aproximando de algo, seja real ou 

figurativo. 

Com essas pistas, será fácil deduzir os significados de se to get up (levantar), to hang 

up (pendurar), to cheer up (animar) ou to look up (olhar para cima). 

Down 

Ao contrário de up, esta preposição designa um movimento para baixo. 

Figurativamente, seguindo a mesma lógica de antes, significa diminuir ou terminar. 

Você se atreve a deduzir o significado dos verbos compostos to sit down, to calm 

down, to cut down ou to turn down? Vamos começar com o mais literal, to sit down 

significa sentar, falamos de um movimento para baixo. To turn down significa 

diminuir o volume, para se lembrar disso, pense no movimento de rotação que você 

faz em alguns aparelhos de música e para diminuir o volume. To cut down pode ser 
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traduzido como cortar, isto é, reduzir a quantidade de algo. E calm down significa 

acalmar ou tranquilizar. 

Out 

Geralmente é usada para indicar movimento para baixo ou para fora. Se usarmos em 

um sentido mais amplo, ela pode significar exclusão ou, até mesmo, completar uma 

atividade. Existem numerosos phrasal verbs que incluem esta partícula, por 

exemplo, to go out (sair para uma festa ou para um encontro), to run out of 

something (terminar algo, acabar o estoque de alguma coisa), to eat out (comer 

fora) ou to work out (fazer exercícios).  

In/into 

Como regra geral, indica movimento para dentro. Portanto, ao contrário de out, é 

usada para designar inclusão ou implicação. Encontramos esta preposição em 

verbos frasais como to be into something (estar interessado em algo), to look into 

something (investigar), to check in (registrar em um hotel, voo) ou to fit into 

something (caber em algo). 

Off 

Esta preposição indica afastamento. Portanto, seu significado mais nuançado é fácil 

de deduzir: separar, excluir ou impedir a entrada. Por exemplo, to keep off (ficar fora, 

não entrar), to fight off (manter afastado), to take off (decolar, e também remover 

algo, por exemplo, uma peça de roupa) e to turn off (desligar). 

On 

Esta partícula geralmente indica contato, vínculo ou continuação. Você se atreve a 

adivinhar o significado dos verbos frasais to get on, to hold on e to go on? To get on 

significa conviver bem, to hold on significa esperar e to go on, continuar fazendo 

alguma coisa. 

Away 

É geralmente usado com verbos de movimento e pode ser traduzido literalmente 

como para outro lugar, fora ou longe. O phrasal verb mais famoso com a preposição 

away é to take away, que significa levar ou tirar. Outros verbos com esta preposição 

são to throw away (jogar fora) ou to give away (presentear). 

Back 

Esta preposição nos dá a ideia de voltar, regressar ao passado. Alguns dos verbos 

mais usados com esta preposição são to get back (regressar ou retornar) ou to look 

back (olhar para trás, olhar para o passado, lembrar). 
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Como você pode ver, se você tem uma indicação clara da direção indicada pelas 

preposições, será mais fácil deduzir o significado do phrasal verb, levando em 

conta o contexto da sentença. 
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CAPÍTULO 2: TIPOS DE PHRASAL VERBS 

Como você já deve ter identificado se chegou até aqui, os phrasal verbs são os reis 

da variedade, por isso são tão difíceis de aprender. Para começar e como dissemos 

antes, seu significado geralmente não está relacionado ao significado das palavras 

que o compõem, isto é, o verbo e a partícula (que pode ser uma preposição, um 

advérbio ou ambos). 

Como se isso não bastasse, a estrutura desses verbos compostos também varia de 

um verbo para outro. Você encontrará phrasal verbs transitivos, que permitem o 

complemento de objeto, intransitivos, que não o admitem, e verbos que podem ser 

usados como transitivos e intransitivos. 

Há também verbos inseparáveis, nos quais o verbo não pode ser separado da 

preposição ou advérbio que o acompanha; separáveis, com o objeto entre o verbo e 

a partícula; e outros que podem funcionar como separáveis ou inseparáveis, ou seja, 

o objeto pode ser colocado entre verbo e partícula, mas também depois de ambos. 

Vamos dar algumas regras e exemplos que irão ajudá-lo. 

Começamos com os verbos separáveis. Se o objeto é um pronome, sempre temos 

que separar o phrasal verb.  

● I lied about the train being late; I just made it up because I am running late. 

(Menti sobre o atraso do trem; eu inventei isso porque cheguei tarde). 

● I had to call my date off because I was ill. (Tive que cancelar meu encontro, 

porque estava doente). 

A seguir, vamos ver alguns casos de verbos inseparáveis. Como regra geral, você 

deve saber que, se não há objeto direto na frase, não podemos separar o verbo da 

partícula. Por exemplo: 

● I usually agree with my best friend. (Normalmente, eu concordo com meu 

melhor amigo). 

● Hold on a moment, we will begin the meeting in 5 minutes. (Espere um 

momento, começaremos a reunião em 5 minutos). 

Obviamente, tratando-se de phrasal verbs, está claro que não é possível ser branco 

ou preto. Alguns verbos utilizam, indistintamente, ambas estruturas e, às vezes, 

também mudam de significado, como você poderá ver nos exemplos abaixo. 

● I have to check out of the hotel before 10 am. (Tenho que deixar o hotel antes 

das 10 da manhã) 

https://blog.abaenglish.com/pt/?partnerid=600948
https://learn.abaenglish.com/pt/registro/?partnerid=600948


Outros ebooks 

Experimente grátis durante 7 dias 

● Remember to check the terms and conditions out before you sign the 

contract. (Lembre-se de revisar os termos e condições antes de assinar o 

contrato). 

Além disso, lembre-se de que não é obrigatório separar o phrasal verb quando é 

seguido por um substantivo. Neste caso, ambas opções são possíveis. 

● He will give the car back to me in the afternoon. (Ele me devolverá o carro à 

tarde). 

●  He will give back the car to me in the afternoon. (Ele me devolverá o carro à 

tarde). 

● Please tidy your room up before your friend arrives. (Por favor, arrume seu 

quarto antes que seus amigos cheguem). 

● Please tidy up your room before your friend arrives. (Por favor, arrume seu 

quarto antes que seus amigos cheguem). 

 

Para encerrar, uma boa notícia sobre os phrasal verbs (nem tudo são exceções): 

eles funcionam como um verbo normal, portanto, podem ser conjugados 

normalmente em todos os tempos verbais. 
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CAPÍTULO 3: LISTA DOS PHRASAL VERBS 

MAIS UTILIZADOS 

Outra característica dos verbos frasais é que, em muitas ocasiões, eles não têm um 

único significado. Portanto, embora esteja claro como usá-los, se eles podem ser 

separados ou não, as preposições que os acompanham e toda a teoria gramatical a 

seu respeito, você pode errar se não dominar todos os seus significados. 

Há verbos que mudam completamente seu significado dependendo da partícula 

que os acompanha. Por exemplo, há uma diferença em dizer que Susan has passed 

out (Susan desmaiou) que Susan has passed away (Susan faleceu). 

Vamos explicar em detalhes alguns dos phrasal verbs mais usados com todos os 

seus significados, para ajudá-lo a integrá-los em suas conversas cotidianas em inglês. 

Blow up 

Este verbo é polissêmico, ou seja, possui mais de um significado. Para começar, 

significa encher algo com gás ou água, inflar, por exemplo, I have to blow up these 

balloons for the party (Tenho que inflar essas bexigas para a festa). Também pode 

ser utilizado com o sentido de explodir ou fazer com que algo exploda, como vemos 

na frase: The bomb blew up the bank (A bomba explodiu o banco). O último 

significado se relaciona com explodir, mas de maneira figurativa, e significa ficar 

com raiva. Por exemplo, He blew up because he injured his leg and couldn’t play 

football (Ele ficou com raiva, porque machucou sua perna e não pode jogar futebol). 

Bring up 

Este verbo frasal tem dois significados totalmente diferentes. O primeiro significa 

educar, criar, como na frase: Tom’s parents are always working, so his nanny brings 

him up (Os pais de Tom estão sempre trabalhando, sua babá o cria). O outro 

segundo significa mencionar um tema ou falar sobre algo, por exemplo, He is always 

bringing up his work, and it is really boring (Ele está sempre falando de seu trabalho 

e é muito entediante). 

Carry on 

Voltamos a encontrar dois significados completamente diferentes para o mesmo 

phrasal verb. Ele pode indicar que alguém siga com a ação que estava fazendo, 

como em: I’m sorry to interrupt, please carry on with the meeting (Desculpe por 

interromper, por favor, continue com a reunião). Mas também pode significar fazer 

birra, mau comportamento ou armar um escândalo. Por exemplo, The child was 
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carrying on until his mother bought him the cookies he wanted (A criança está 

fazendo birra até que sua mãe comprou os biscoitos que ela queria). 

Come across 

Podemos utilizar este verbo para dizer que alguém passa uma impressão, por 

exemplo, Emily comes across as an uptight boss (Emily dá a impressão de ser uma 

chefe tensa). Mas também podemos utilizá-lo para expressar que encontramos 

alguém por acaso, como em: I had not seen Elisabeth in three months and today I 

came across her twice (Não tinha visto a Elisabeth em três meses e hoje a encontrei 

duas vezes). 

Get along 

Este verbo possui quatro significados que, com um pouco de imaginação, quase 

estão relacionados. Ele pode significar conviver bem, progredir, deixar um lugar e 

envelhecer. Com este exemplos, você entenderá melhor as nuances de cada 

significado: I don’t see Sarah very often, but we get along great (Não vejo Sarah com 

tanta frequência, mas nos damos bem); I am getting along great in my English 

lessons (Estou progredindo nas minhas aulas de inglês); I have to get along, it’s late 

(Tenho que ir, está tarde); Peter is getting along, he is already 89 (Peter está 

envelhecendo, já tem 89 anos). 

Get over  
Neste caso, o verbo composto tem três significados que, no fundo, expressão 

superação com nuances diferentes. Pode ser utilizado para superar algo, como na 

oração: I got over my fear of bees (Eu superei meu medo de abelhas). Também pode 

ser usado para expressar o fato de não estar mais preocupado com algo, como em: 

John finally got over his ex-wife (John finalmente superou o término com sua 

ex-mulher). E, para terminar, pode indicar a recuperação da saúde e a superação de 

uma doença, por exemplo, Mariah got over her stomach ache (Mariah se recuperou 

da sua dor de estômago). 

Give up 

Trata-se de um phrasal verb simples, pois só possui um significado. Ele é utilizado 

para expressar desistência ou quando deixamos de fazer algo. Certamente, a frase 

mais típica é: I will give up smoking next week (Deixarei de fumar na próxima 

semana), mas também pode ser utilizado em esportes ou jogos: I give up, I always 

lose against you (Eu desisto, sempre perco contra você). 

Look after 

Seguimos com outro verbo frasal que possui um único significado, cuidar de alguém 
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ou de alguma coisa. Por exemplo, You are the big sister, please look after your baby 

brother (Você é a irmã mais velha, por favor, cuide de seu irmão menor). 

Put off 

Como você viu, a maioria dos phrasal verbs possui mais de um significado. Neste 

caso, significa adiar, mas também desencorajar ou fazer que o desejo de fazer algo 

passe. Por exemplo, você pode dizer: I am always so busy, I put the gym off until the 

next day (Estou sempre muito ocupado, estou adiando a academia para o próximo 

dia); mas também: Please don’t talk about car accidents, you are putting me off 

driving (Por favor, não fale sobre acidentes de carro, você está tirando meu desejo de 

dirigir). 

Turn up  
E, para terminar esta lista, aqui está outro verbo polissêmico. Pode significar 

encontrar de forma inesperada, chegar a um lugar ou aumentar o volume de algo. 

Aqui estão alguns exemplos de cada uso: I lost my pencil and it turned up in my 

kitchen (Perdi meu lápis e ele apareceu na cozinha); The train always turns up late 

(O trem sempre chega tarde); Turn the radio up, I like this song (Aumento o volume 

do rádio, eu gosto dessa música). 

 

Acima estão alguns dos phrasal verbs que certamente você utilizará e 

encontrará com mais frequência, pode começar a aprendê-los e memorizá-los, 

mas primeiro veja os conselhos do capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4: CONSELHOS PARA 

MEMORIZAR PHRASAL VERBS 
Agora que você tem uma ideia clara do que são os phrasal verbs e como são usados, 

é hora de começar a memorizá-los, perder o medo de uma vez por todas e começar 

a usá-los em sua vida diária. 

Nosso primeiro conselho é que você não se estresse, é impossível dominar todos os 

phrasal verbs de uma só vez, seu aprendizado será como um bom ensopado que 

você tem que cozinhar em fogo baixo para que gosto parecer melhor. Com calma, 

mas aprendendo todos os dias um novo verbo. 

Não tente estudar uma longa lista de verbos, porque você logo esquecerá todos eles 

ou confundirá seus significados, e seu estudo fará apenas com que você odeie os 

phrasal verbs. Ou, por acaso, você se lembra de todos os rios e montanhas que 

estudou na escola? 

Você já sabe que a melhor maneira de aprender uma língua é praticar um pouco 

todos os dias. Neste caso, os phrasal verbs não são exceção, então ... vamos lá! Não se 

preocupe, nós damos algumas ideias para que a prática seja a mais agradável 

possível, não exija muito tempo e ajude você a manter a motivação para continuar 

estudando. 

Vamos começar cantando os phrasal verbs. Escolha as músicas que você gosta, 

pegue as letras e encontre todos os verbos compostos que encontrar. Eles são tão 

comuns no inglês que temos certeza de que sua busca terá sucesso. Marque-os e 

tente deduzir seu significado através do contexto. Se não ficar muito claro, procure 

no dicionário. Agora que você sabe o seu significado, ouça a música e aproveite a 

oportunidade para aprender sua pronúncia. Cante em voz alta, não tenha vergonha! 

Desta forma, você aprenderá rapidamente alguns phrasal verbs e, além disso, se 

lembrará facilmente deles toda vez que ouvir ou cantar essa música. Se você não 

sabe por onde começar, recomendamos a famosa ‘Get Up, Stand Up’ de Bob Marley 

ou a conhecida ‘The Show Must Go On’ do Queen, você consegue encontrar os 

phrasal verbs nos títulos? 

Naturalmente, você pode fazer o mesmo exercício com podcasts, filmes, séries, 

notícias ou qualquer outro tipo de áudio em inglês. 

Você também pode usar o poder da memória visual para consolidar seu 

conhecimento dos phrasal verbs. Deixe cartões em vários lugares da sua casa com 

um verbo composto em cada um deles. Não exagere, coloque cerca de 5 cartões 
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diferentes, que podem ser trocados por novos quando achar que dominou um 

verbo. Você pode adicionar sua tradução, um desenho que ajuda a lembrar o 

significado e uma frase para ver como eles funcionam em um contexto real. Toda 

vez que você vir um cartão, tente dizer uma frase usando o verbo correspondente. 

Não vale usar truques, precisam ser frases diferentes. Se você tiver pouca memória, 

escreva as frases que você está dizendo no cartão. Por exemplo, você pode colocar 

um cartão no seu criado mudo com o verbo get up (levantar). 

Outro truque para memorizar phrasal verbs é criar mapas mentais. Você pode 

criá-los no formato de uma estrela, que são perfeitas para unir informações 

diferentes relacionadas a um conceito específico, porque elas aproveitam as 

conexões lógicas. 

Um tipo de mapa seria colocar a raiz verbal no centro e ligá-la com as diferentes 

preposições ou advérbios que podem acompanhá-la. Você pode adicionar a 

tradução ou frases com exemplos abaixo de cada partícula. Recomendamos que 

você faça um mapa diferente para cada verbo. Por exemplo, você pode colocar o 

verbo look (olhar) no centro, acompanhado pelas preposições after, for, back e down, 

entre outras. 

Outro tipo de mapa seria colocar um assunto no centro, por exemplo, a cozinha, e 

juntá-lo com verbos comuns nesse contexto, como plate up (empratar), fry up 

(fritar), slice up (fatiar) ou eat out (comer fora). 

Seu cérebro, às vezes, precisa visualizar algo para acabar de compreendê-lo e retê-lo. 

Portanto, você pode usar imagens mentais para representar alguns phrasal verbs. 

Coloque sua imaginação para trabalhar e pense em imagens baseadas na vida 

cotidiana, mas com um toque engraçado, assim você se diverte e fica ainda mais 

fácil de memorizar. Por exemplo, imagine seu cão dizendo a você o comando Sit 

down! (Senta), em vez do contrário, como é o costume. 

Para terminar, você deve se lembrar que o fundamental é usar esses verbos sempre 

que puder em sua vida diária, integre-os em sua rotina, mesmo que seja ao fazer 

anotações de voz ou listas de tarefas pendentes usando esse tipo de verbos. Ou, se 

você estiver inspirado, pode até compor uma música ou escrever uma história ou 

um diário. 

 

Com todos esses truques, você perderá o medo de phrasal verbs, aprenderá a 

apreciá-los e utilizá-los naturalmente em suas conversas e mensagens. 

Lembre-se de que os falantes nativos de inglês os usam muito e seu nível de 

inglês aumentará quando você dominar esses tipos de verbos. 
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CAPÍTULO 5: OS PHRASAL VERBS MAIS 

UTILIZADOS EM ORDEM ALFABÉTICA 

Neste capítulo, você encontrará uma lista em ordem alfabética dos verbos frasais 

mais usados, com seus significados e exemplos de frases onde você poderá ver 

como utilizá-los.  

Add up 

A princípio, este verbo frasal tem dois significados. Seu significado mais comum é 

adicionar. Por exemplo: We are learning to add up in school (Estamos aprendendo a 

adicionar na escola). 

Mas também pode significar fazer sentido ou ser congruente. Por exemplo: Peter 

and Tom were lying, their excuses didn’t add up (Peter e Tom estavam mentindo, 

suas desculpas não faziam sentido). 

Além disso, há também o verbo composto add up to, que significa indicar. Por 

exemplo: The DNA tests add up to three murderers (Os testes de DNA indicaram 

três assassinos).  

Blow up 

Significa encher algo com gás ou água, ou inflar, explodir e ficar com raiva. Por 

exemplo: Luckily, the bomb failed and didn’t blow up (Por sorte, a bomba falhou e 

não explodiu). 

Bring up 

Seus significados são educar e também mencionar um tema ou falar sobre algo. Por 

exemplo: Now that you bring it up, we need to talk about your new friends (Agora 

que você tocou no assunto, nós temos que falar sobre seus novos amigos). 

Call off 

Significa cancelar algo, mas também é utilizado para que um animal ou pessoa 

deixe de atacar algo. Por exemplo: Steven was ill and he called off his birthday party 

(Steven estava doente e cancelou sua festa de aniversário) ou I’m afraid of dogs, 

please call your dog off (Eu tenho medo de cachorros, por favor, peça para seu 

cachorro recuar). 

Carry on 

Pode indicar o seguimento de uma ação que estava acontecendo, mas também 

pode significar fazer birra, se comportar mal ou fazer um escândalo. Por exemplo: I 
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didn’t mean to interrupt, please carry on as you were (Eu não quis interromper, por 

favor, continuem o que estavam fazendo).  

Come across 

Podemos utilizar este verbo para dizer que algo dá a impressão e também para 

expressar que encontramos alguém ou algo por acaso. Por exemplo: I was cleaning 

my room when I came across this old photo album (Estava limpando meu quarto 

quando encontrei este antigo álbum de fotografias). 

Come up with 

Seu único significado é inventar ou elaborar. Pode ser utilizado na frase: I have a new 

business so I will have to come up with a plan for next year (Tenho um novo 

negócio, então terei que elaborar um plano para o próximo ano).  

Fall apart 

Outro verbo polissêmico, com dois significados diferentes. Por um lado, significa 

romper ou estilhaçar, no sentido literal, como em: Martin kicked the ball and the 

vase fell apart (Martin chutou a bola e o vaso se estilhaçou). Mas também pode 

significar o mesmo, mas no sentido figurativo, e pode ser traduzido como 

desmoronar: He fell apart after the accident (Ele desmoronou depois do acidente). 

Get along 

Significa conviver vem, progredir, sair de um lugar e envelhecer. Por exemplo: My 

brother and I get along very well (Meu irmão e eu nos damos muito bem).  

Get away 

Este phrasal verb tem três significados: fugir, escapar ou se livrar das consequências 

de seus atos. É possível vê-lo em frases como: I hate this country, I want to get away 

(Eu odeio esse país, quero ir embora); I was robbed, but the thief got away (Fui 

roubado, mas o ladrão escapou) ou Sarah never does her homework, but she always 

gets away with it (Sarah nunca faz sua tarefa de casa, mas ela nunca é castigada).  

Get over 

Serve para expressar a superação de algo, deixar de se preocupar com algo e para 

indicar a recuperação de saúde e superação de uma doença. Por exemplo: Your wife 

left you last year, it’s time you got over it (Sua mulher foi embora no ano passado, já 

está na hora de superar isso).  
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Give up 

É utilizado para expressar desistência. Por exemplo: Never give up on your dreams 

(Nunca desista dos seus sonhos). 

Go on 

Certamente você já ouviu este verbo para expressar continuação ou como sinônimo 

do verbo acontecer. Falando sobre músicas com este phrasal verb, com certeza, 

você já ouviu as canções ‘The Show Must Go On’ (O show deve continuar) do Queen 

e ‘What’s Going On?’ (O que está acontecendo?) de Marvin Gaye. Além disso, 

também pode ser utilizado para incentivar alguém: Go on! Keep running! (Vamos lá! 

Continue correndo!).  

Hold on 

Dá a ideia de agarrar algo ou de resistir. Por exemplo: Hold on to my arm (Segure o 

meu braço) ou Hold on, don’t give up (Resista, não desista). 

Look after 

Significa cuidar de alguém ou de algo. Por exemplo: When my parents go away, I 

look after my little sister (Quando meus pais saem, eu cuido da minha irmã caçula). 

Look forward to 

É o verbo composto mais animado, significa esperar algo. Certamente você já deve 

ter ouvido a frase: I am looking forward to my next holiday (Mal posso esperar pelas 

minhas próximas férias).  

Look up 

Possui dois significados muito distintos. Por um lado, seguir em frente, como em: My 

football team is finally looking up (Meu time de futebol está, finalmente, seguindo 

em frente). Por outro, buscar informação, como em: Let’s look it up on Wikipedia 

(Vamos procurar na Wikipédia).  

Make out 

Pode ser utilizado para preencher um cheque ou algo parecido: I will make the 

check out to you (Farei o cheque no seu nome); para ouvir e compreender algo: 

There is background noise, I can’t make out what you are saying (Há muito barulho, 

não consigo entender o que está dizendo); ou também como sinônimo de beijar: I 

love making out with my boyfriend (Eu adoro beijar meu namorado).  
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Pass out 

Mais uma vez, temos dois significados bastante distintos: dormir ou desmaiar e 

compartilhar algo. Por exemplo: It was so hot that my grandmother passed out 

(Estava tão quente, minha avó desmaiou) ou He passed out balls for the training (Ele 

passou as bolas para o treino).  

Pull over 

Se você tiver visto policiais, certamente já ouviu: Sir, please pull the car over (Senhor, 

por favor, estacione o carro). É utilizado para indicar que um veículo sai do tráfego e 

é estacionado. 

Put down 

Pode significar menosprezar, sacrificar ou também, escrever. Por exemplo: Hold on, I 

need to put down our next meeting in my cell phone (Espere um momento, tenho 

que anotar nossa próxima reunião no celular). 

Put off 

Quer dizer adiar, mas também desanimar ou fazer com que não tenha mais a 

vontade de fazer algo. Por exemplo: We have to put off our trip because of the rain 

(Tivemos que adiar nossa viagem, por causa da chuva). 

Put up with 

É utilizado como sinônimo de permitir ou tolerar. Por exemplo: I don’t put up with 

rude people (Não tolero gente mal-educada). 

Turn up 

Pode significar encontrar de forma inesperada, chegar a um lugar ou aumentar o 

volume de algo. Como na frase: Please turn the music up, I cannot hear it (Por favor, 

aumente o volume da música, não consigo escutar).  

Watch out 

Significa ter cuidado, como em: Watch out on the beach, there’s a storm coming 

(Tenha cuidado na praia, uma tempestade está se aproximando). 

 

Esperamos que tenha gostado deste ebook, que ele o ajude a perder o medo dos 

phrasal verbs e que você consiga apreciar as nuances que eles permitem que 

você expresse; comece a utilizá-lo e logo estará falando como um nativo. 
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