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 EXERCÍCIOS
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2. Inseparáveis – podem ser divididos entre os que:

a. Aceitam objetos:

•I’m looking after the kids. [Estou cuidando das crianças.]

•I turn to you. [Eu recorro a você.]

•We are rooting for her. [Nós estamos torcendo por ela.]

b. Não aceitam objetos:

•The robbers got away. [Os ladrões escaparam.]

•The employees get up. [Os funcionários se levantam.]

•The show must go on. [O show deve continuar.]
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(  )To Turn

(  )Turn up

(  )Turn off  

(  )Turn down

(  )Turn on

Example

1)

2)

3)

4)

5)
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(  )Go up

(  )Go after

(  )Go down

(  )Go back

(  )Go away

Example
2)

4)

5)1)3)
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Exercises

1. Assinale a alternativa incorreta quanto a tradução dos phrasal verbs:
a) Go ahead - continuar, seguir em frente, prosseguir.
b) Keep away - evitar, manter distância de alguma coisa ou manter alguém longe de algo.
c) Look back - lembrar-se de algo ou olhar para trás.
d) Get by - sobreviver ou “se virar”
e) Find out - perder algo ou alguma pessoa

2. O que significa o phrasal verb na frase: I´ll be home late. Don’t wait up for me?
a) Não acorde comigo.
b) Não fique aqui comigo.
c) Não espere por mim.
d) Não espere acordado por mim.
e) Espere por mim aqui.
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Exercises
3. Assinale a alternativa correta:
a)Maria, please stand by Jonh - Maria, por favor fique ao lado do John.
b) Stand by your sister’s side, Mary - Sua irmã está do seu lado, Mary.
c) We can’t just stand by and watch her run - Nós não podemos esperar ela correr.
d) We can’t stand by while him eat. - Não podemos olhar enquanto ele come.

4) I set my alarm clock because I have to _____ early tomorrow. Assinale a 
alternativa correta:
a) get up
b) look up
c) come on
d) look out
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1 2 3

4 5

4. De acordo com a imagem, 
identifique a ação do verbos:

1 – Pedir,Perguntar por, procurar
2 – Arrumar, limpar, organizar 
tudo
3 – Apressar-se, agir 
rapidamente
4 – Continuar, prosseguir
5 - Acalmar alguém, acalma-se
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(FUVEST)Assinale a alternativa que melhor
traduz a seguinte frase:

I have run out of vinegar.

a) Corri para buscar vinagre.
b) Derramei o vinagre.
c) Preciso sair para pegar vinagre.
d) Meu vinagre acabou.
e) Joguei fora o vinagre.
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TIPOS DE VERBOSTIPOS DE VERBOS



11



12

Em todos os idiomas existentes, os verbos talvez sejam consideradas as lições mais difíceis de
se aprender. Tome como exemplo o nosso próprio idioma, no português falado no
Brasil temos:

•modos indicativo
•subjuntivo
•Imperativo
…dentro dessas categorias:
•tempo presente
•pretérito perfeito
•pretérito imperfeito
•mais que perfeito
•futuro do presente
•futuro do pretérito
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Complicado aprender (e entender) corretamente tantos
tempos verbais, não é verdade?

Na língua inglesa, os tempos verbais e as conjugações são
relativamente mais simples do que em português.



1.0 – TYPES OF VERBS

1.1 – ORDINARY VERB [Verbo Comum]

Verbo que apresenta as três formas nominais (Infinitive / Gerund / Past
Participle).

A)  INFINITIVE ( TO + VERB )

Exs: To love

To date

To go

To work

To search
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