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Você já sabe que falar inglês é importante. E é igualmente importante saber 
o vocabulário que você vai usar. Para falar inglês naturalmente, você precisa 
saber usar algumas expressões.

Este e-book é um presente duplo: primeiro, porque o conteúdo é grátis. Segundo,
porque vamos tratar de dois temas de uma vez só: os phrasal verbs e os idioms. 
E o que eles têm em comum? É simples, os dois mostram sua fluência em inglês. 
Quando a pessoa usa phrasal verbs e idioms, sua fala fica mais natural. São 
expressões que povoam o dia a dia dos nativos e, se você as dominar, estará 
mais perto de falar um inglês fluente, que soa natural em qualquer lugar do mundo. 

Boa leitura!
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PHRASAL VERBS: VERBOS COMPOSTOS

Um phrasal verb é um verbo composto, acompanhado, em geral, de uma preposição ou mais. Essa 
composição costuma ou mudar, ou graduar o significado do verbo original. E os falantes de inglês 
adoram esses verbos compostos! Se houver duas maneiras de dizer a mesma coisa e uma delas 
for com um phrasal verb, pode apostar que o nativo vai escolher o phrasal verb. Por isso, é importante 
conhecer esses verbos. Aqui, temos uma lista com os mais usados:

1. ADD UP
•  Somar, juntar: The bill added up to $300. (A conta deu um total de $300.)
•  Reunir os dados para tentar entender a lógica – em geral, usado na negativa: The facts 

don’t add up, I think this is wrong. (Os fatos não fazem sentido, acho que isso está errado.)

2. BLOW UP
•  Explodir algo ou fazer explodir: The gas tank blew up. (O tanque de gás explodiu.)
•  Encher algo com ar ou gás: We have to blow up 50 ballons for the party. (Temos que encher 
50 balões para a festa.)

•  Estourar de raiva, ficar muito bravo: They blew up at me. (Eles estouraram comigo.)

3. BREAK UP
•  Terminar um relacionamento: I broke up with him. (Eu terminei com ele.)

4. BRING UP
•  Criar (um filho, uma criança), educar: They brought him up very well. (Eles o criaram muito bem.)
•  Mencionar um assunto, trazer à conversa: I hate to bring it up to you, but your bills are due. 

(Odeio ter que mencionar isso para você, mas suas contas estão vencidas.)

5. CARRY ON
•   Continuar, prosseguir: Carry on, I didn’t mean to interrupt.

(Continue, eu não queria interromper.)

6. COME ACROSS
•  Dar impressão de algo a alguém: When she spoke, 
she came across as a nice girl. 
(Quando ela falou, ela passou a impressão de ser 
uma boa garota.)
•  Encontrar por acaso (alguém ou algo): We came 
across a ten dollar bill. (Encontramos uma nota 

de dez dólares.)
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7. COME UP WITH
•  Achar uma solução, criar algo, pensar em algo: She came up with the best answer for your 

question. (Ela bolou a melhor resposta para sua pergunta.)

8. COUNT ON 
•  Contar com alguém, confiar: He knows he can count on me. (Ele sabe que pode contar comigo.)

9. FALL APART
•  Desmoronar, despedaçar: The castle of cards fell apart. (O castelo de cartas desmoronou.)
•  Desmoronar ou desabar emocionalmente: After the news about her dad, she fell apart.  

(Depois da notícia sobre o pai dela, ela desabou.)

10. GET ALONG
•  Se dar bem com alguém: My mom gets along with all the neighbors. (Minha mãe se dá bem 

com todos os vizinhos.)

11. GET AWAY
•  Fugir, escapar: I’m so tired, I have to get away from here. (Estou tão cansado, tenho que sair daqui.)
•  Com “with”, significa escapar de algo sem ser castigado ou punido: He thinks he can get away with 
anything, just because he’s handsome. (Ele acha que pode se safar de qualquer coisa, só porque 

é bonito.)

12. GET OUT
•  Sair: Let’s get out for a walk! (Vamos sair para caminhar!)

13. GET OVER
•  Superar um sentimento ou problema, parar de se sentir incomodado: 

I got over my fear of flying. (Superei meu medo de voar.)

14. GIVE IN
•  Ceder, concordar depois de relutar: I had to give in, 

he proved he’s right. (Tive que ceder, ele provou que está certo.)

15. GIVE UP
•  Desistir: This is really hard, but we can’t give up. 
(Isso é muito difícil, mas não podemos desistir.)
•  Parar algo, abandonar um hábito: He gave up smoking. 

(Ele parou de fumar.)
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17. GROW UP 
•  Crescer: My son is growing up so fast. (Meu filho está crescendo tão rápido.)

18. HOLD ON
•  Segurar firme: When climbing, hold on to the rope. (Ao escalar, segure firme na corda.)
•  Esperar: You have to hold on, she is busy. (Você precisa esperar, ela está ocupada.)

•  Aguentar firme: Hold on, help is on the way! (Aguente firme, a ajuda está a caminho.)

19. LET DOWN
•  Decepcionar: You let me down, now I don’t trust you. (Você me decepcionou, agora, 

não confio em você.)

20. LOOK FOR
•  Procurar: She is looking for new shoes. (Ela está procurando sapatos novos.)

21. LOOK FORWARD TO/FOR
•  Esperar ansiosamente por algo: I’m looking forward for the holiday. 

(Estou esperando ansiosamente pelo feriado.)

22. MAKE UP
•  Fazer as pazes: They had an argument, but they made up. 
(Eles discutiram, mas fizeram as pazes.)
•  Inventar: That story can’t be true, they made it up. 

(Aquela história não pode ser verdade, eles inventaram.)

23. PASS OUT
•  Dormir sem perceber (“apagar”), desmaiar: She was tired
and passed out on the couch. 
(Ela estava cansada e apagou/dormiu no sofá.)
•  Distribuir: There was a box full of candy, he 
passed it out. (Tinha uma caixa cheia de doces, 

ele distribuiu.)

16. GO ON
•  Continuar, prosseguir: We have to go on, it’s close now. (Temos que continuar, está perto agora.)
•  Continuar falando, ao ponto de entediar: The teacher went on about her baby nonstop. 
(A professor ficou falando do bebê dela sem parar.)

•  Acontecer: Dad knows what’s going on, don’t lie. (O pai sabe o que está acontecendo, não minta.)
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24. PULL OVER
•  Encostar um veículo, estacionar ao lado de uma rua ou estrada: He pulled over to check the tires. 
Ele encostou o carro para verificar os pneus.)

25. PUT UP WITH
•  Tolerar, aguentar algo desagradável: They will not put up with your behavior. 

(Eles não vão tolerar seu comportamento.)

26. RUN OUT
•  Ficar sem algo, esgotar: We ran out of milk, could you get some at the supermarket? 

(Ficamos sem leite, pode pegar um pouco no supermercado?)

27. SET UP
•  Organizar, preparar: The secretary set up the meeting for us. (A secretária agendou a reunião 
para nós.)
•  Armar para alguém: He set me up, I didn’t know she was listening! (Ele armou para mim, 

eu não sabia que ela estava ouvindo!)

28. TURN UP
•  Aparecer ou ser encontrado inesperadamente, por acaso: Her pen turned up in my locker. 
(A caneta dela apareceu no meu armário.)
•  Chegar, aparecer: Due to the strike, everyone turned up late. (Devido à greve, todos chegaram 
atrasados.)
•  Aumentar o volume ou a temperatura – algo que necessite de um botão para ser aumentado: 

I love this song! Turn up the music! (Adoro essa música! Aumente o volume!)

29. WATCH OUT
•  Tomar cuidado: Watch out, there’s a snake there. (Tome cuidado, tem uma cobra ali.)

30. WORK OUT
•  Exercitar-se, malhar: He works out every morning.
 (Ele malha toda manhã.)
•  Dar certo, ter sucesso: It all worked out in the end. 
(Tudo deu certo no final.)
•  Calcular, definir por meio de cálculos: 
They need to work out the costs. 

(Eles precisam definir os custos.)
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IDIOMS
entenda o sentido
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IDIOMS: ENTENDA O SENTIDO

Outro grupo de palavras muito usado é o de idioms. Os idioms são expressões idiomáticas, um grupo 
de palavras cujo sentido junto é estabelecido pelo uso, não pelo significado dos termos individualmente. 
Quer um exemplo? Quando dizemos que algo custou “os olhos da cara”, não estamos falando que, de 
fato, demos nossos olhos para pagar algo, mas, sim, que algo custou muito caro. Em inglês, dizemos 
que algo “costs an arm and a leg”, se é muito caro. Vamos conhecer mais expressões assim:

1. A PENNY FOR YOUR THOUGHTS
Se alguém oferece “a penny for your thoughts”, quer saber o que você está pensando. 

É uma forma delicada de perguntar.

2. ADD INSULT TO INJURY
Sabe aquela história de “desgraça pouca é bobagem”? Esse idiom se refere a isso. Significa algo 

como “para piorar a situação”.

3. AT THE DROP OF A HAT
Você faz algo sem piscar, sem vacilar ou sem pensar? Então, em inglês, você faz isso 
“at the drop of a hat”.

4. BALL IS IN YOUR COURT
Esta é a expressão usada para dizer que a decisão está 

em suas mãos. É similar a “agora é com você”.

5. BARKING UP THE WRONG TREE
Use este idiom para dizer que alguém está procurando 

no lugar errado ou acusando a pessoa errada.

6. BITE OFF MORE THAN YOU CAN CHEW
É quando você tenta abraçar o mundo e toma para si mais do que aguenta.

7. BUTTERFLIES IN MY STOMACH
A melhor expressão em português para isso seria “frio na barriga”, aquela sensação 

de nervosismo que se tem em ocasiões especiais.

8. CROSS THAT BRIDGE WHEN YOU COME TO IT
Não adianta pôr a carroça na frente dos bois. Espere acontecer para poder lidar com o problema. 

Este é o conselho ou pedido por trás deste idiom.
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9. CRY OVER SPILT MILK
Ah, essa fica igualzinha em português: chorar sobre o leite derramado.

10. CUT CORNERS
Você “cut corners” quando faz algo “nas coxas”, com pouca qualidade, em geral tentando 

cortar custos.

11. DON’T GIVE UP YOUR DAY JOB
Seu “day job” é sua principal fonte de renda. Se você tenta fazer outra coisa além dele e veem 
que você não é bom, esse é um conselho para continuar na sua área – pode ser um conselho 

de brincadeira também, quando alguém canta mal, por exemplo.

12. DON’T PUT ALL YOUR EGGS IN ONE BASKET
É bom ter mais de um recurso ou mais de uma possibilidade. “Don’t put all your eggs in one basket” 

quer dizer para você não apostar tudo numa coisa só, ter sempre mais de uma saída.

13. DRAW THE LINE
Este quer dizer “estabelecer o limite”, deixar claro que, além daquele ponto, não é mais aceitável.

14. EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING
Essa é para os otimistas, quer dizer que tudo tem seu lado bom.

15. FEEL A BIT UNDER THE WEATHER
Seu colega disse que está “feeling under the weather”? Fale para ele se cuidar, ele está 
se sentindo mal.

16. HIT THE BOOKS 
Não, não é “bater nos livros”. Está mais para “comer os livros”, ou seja, estudar muito.

17. HIT THE HAY / SACK 
“Hit the hay” é o que você faz quando está cansado: vai dormir.

18. HIT THE NAIL ON THE HEAD
Se você achou a solução perfeita para algo, 
use esta expressão, que quer dizer “acertar em cheio”.

19. IN THE NICK OF TIME
Tem muita gente que faz tudo “in the nick of time”, 
em cima da hora.

20. LAST STRAW
Quando você chega ao limite e vem mais um problema, 
ele é o “last straw”, a última gota. 
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21. LET THE CAT OUT OF THE BAG 
Parece crueldade com animais, mas não é: quer dizer apenas que alguém deixou escapar 

um segredo que não devia ser revelado.

22. MAKE A LONG STORY SHORT
Se alguém começa uma frase com esta expressão, quer dizer que vai resumir algo, encurtar.

23. ONCE IN A BLUE MOON
Um jeito bem poético de dizer “raramente”.

24. PIECE OF CAKE
Bolo é uma delícia, certo? Então, algo que é “piece of cake” é moleza, fácil de fazer.

25. SCRATCH SOMEONE’S BACK
“Coçar as costas de alguém” é fazer um favor para a pessoa – em geral, esperando 
que a pessoa retribua depois.

26. SEE EYE TO EYE
Ao concordar com alguém, você pode dizer que vocês “see eye to eye”.

27. STEAL SOMEONE’S THUNDER
Roubar a atenção de alguém ou levar o crédito pelo que a pessoa fez.

28. TAKE IT EASY
Essa expressão é um pedido: relaxe, leve numa boa.

29. UP A CREEK WITHOUT A PADDLE
Você está num beco sem saída? Seu problema parece não ter solução? Então, pode dizer: 
“I’m up a creek without a paddle” – é uma expressão idiomática, mas a tradução literal mostra
bem o tipo de situação a que se refere: no meio do rio sem um remo.

30. WHEN PIGS FLY
Porcos não voam, certo? Portanto, se alguém disser que fará algo “when pigs fly”, quer dizer 
que não vai fazer nunca, nem que a vaca tussa.
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SEJA FLUENTE
onde e quando quiser
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Ser fluente é um conjunto. As expressões neste e-book ajudam você a mostrar 
que tem familiaridade com o idioma, porque nenhuma delas pode ser usada ao pé 
da letra e são todas comuns no dia a dia dos nativos. Isso é parte de ser fluente. 
Porém, não basta só isso: conhecer vocabulário geral, falar com confiança, 
entender o que os outros dizem sem dificuldades, dominar as estruturas 
gramaticais. Tudo isso é ser fluente. E a Englishtown ajuda você a chegar lá.

Na Englishtown, você tem acesso ilimitado ao curso, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. Isso vai ajudar você a ter contato suficiente com o idioma para se sentir 
confiante na hora de falar – são 16 níveis de atividades interativas, vídeos, 
laboratórios, desafios de redação e muito mais. As aulas de conversação 
em grupo estão disponíveis de hora em hora, com professores especialistas e 
alunos do mundo todo que estão no mesmo nível que você – isso significa que você vai 
aprender a se comunicar em inglês com qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, 
exatamente como acontece na vida real. Para tirar suas dúvidas, ouvir apenas o inglês 
como ele é falado pelos nativos e ter atenção exclusiva, temos ainda as aulas 
particulares preparadas sob medida para você.

SEJA FLUENTE ONDE E QUANDO QUISER

QUER SABER MAIS? LIGUE AGORA 
PARA 0800 605 4646

E FALE COM NOSSA EQUIPE.
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