


8) Você está devendo dinheiro para um amigo e precisa avisar que vai pagá-lo na próxima
semana. Qual a melhor opção?

a) I’ll pay you back next week.
b) I’ll give next week.
c) I’ll pay the money next week.
d) I’ll give you next week.

8) Letra a.
A opção mais certeira para falar sobre pagar de volta, seja uma quantia de dinheiro ou
alguma outra coisa, é pay back. É necessário dizer a quem vamos dar o dinheiro, nesse
caso you (você), e essa palavra precisa estar entre pay e back, conforme a frase:
I’ll pay you back next week. – Eu vou te pagar na semana que vem.
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9) O seu irmão é um grande escritor, e você quer aconselhá-lo a escrever com
mais frequência e mostrar todo o seu talento. O que você diria?

a) You have to put down your stories. You’re really good at that.
b) You have to put off your stories. You’re really good at that.
c) You have to put up your stories. You’re really good at that.
d) You have to put your stories. You’re really good at that.

9) Letra a.
O formato correto é put down, e significa escrever, botar as ideias no papel. Veja:
You have to put down your stories. You’re really good at that. - Você tem que escrever
suas histórias. Você é realmente bom nisso.
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10 ) Leia o texto abaixo, identifique os phrasal verbs que encontrar e explique o significado deles.

Another love story.
June 14, 2015.

I was sitting in my room, looking forward to seeing him. It was almost midnight; I couldn’t
call him and ask him to come over. No, I couldn’t. I had to wait until the sun came up. I just turned
the lights off and tried to sleep, but it was impossible. In the next morning, I was about to take my
flight. I was really expecting a visit or at least a call. But, I got nothing and I told myself:

“Ok, stand up! You’re stronger than this. You have to give up and go on.”
But there was voice inside my head that insisted in believing he would show up and say:
“Hey, I’m here to ask you to stay”.
It didn’t happen.
I was about to leave and move to a very distant place. My heart was falling apart but I

had to hang on and call the taxi to drop me off at the airport.
I just turned the lights off again.
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10) São todos os phrasal verbs encontrados no texto:

Looking forward to → look forward to - aguardando ansiosamente

Come over – vir aqui

Came up → come up - aparecer, surgir

Turned off → turn off: desligar, apagar

Stand up – levantar-se, ficar em pé

Give up – desistir

Go on - continuar

Fall apart – quebrar-se

Hang on – aguentar firme

Drop off – deixar em algum lugar
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Escolham a opção que melhor traduz os 
verbos frasais sublinhados a seguir

1. Put on your clothes now.

A. Vestir
B. Tirar
C. Lavar
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2. Ask John to make up with Jane. They love each
other.

A. Criar histórias
B. Fazer as pazes
C. Jogar bola

3. Don't take off your clothes here.

A. Vestir
B. Passar
C. Tirar
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1) EXERCÍCIOS “PHRASAL VERBS”

2)TAREFA DE CASA
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 2 – Conhecer e
usar a língua estrangeira moderna como
instrumento de acesso a informações e a
outras culturas e grupos sociais.
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H5 – Associar vocábulos e expressões de um
texto em LEM ao seu tema.
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E X E R C I S E S
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QUESTÃO 01 (C2H5)
No mundo da bolsa de valores, a figura do touro (Bull Market) representa a força de alta. Já
o urso (Bear Market) representa a força de baixa. De acordo com o cartum anterior, o uso
do verbo frasal KEEP UP remete à

A. dificuldade dos investidores compreenderem o melhor momento para comprar ou
vender suas ações.

B. especulação que faz com que investidores mantenham suas ações ao invés de se
desfazerem delas.

C. incapacidade dos investidores de acompanharem a elevação dos preços das ações na
bolsa de valores.

D. impossibilidade de se prever quando as ações na bolsa de valores vão apresentar uma
alta ou uma queda.

E. imprevisibilidade da bolsa de valores, que provoca reflexos econômicos em todos os
setores financeiros.
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QUESTÃO 02 (C2H5)
Se há vidas que dão um filme, a de Louis Zamperini é uma delas. Foi aos Jogos Olímpicos,
conheceu Hitler, lutou na guerra, sobreviveu ao Pacífico, foi torturado, descobriu a fé e
perdoou os inimigos. Conforme a citação acima, o verbo frasal “bring up” remete

A. à atitude daqueles que dizem perdoar mas não perdem a oportunidade de trazer à tona
o passado para confrontar aquele que errou.

B. à postura daqueles que afirmam que são capazes de perdoar alguém, mas, reconhecem
que não conseguem esquecer o erro cometido.

C. à intolerância daqueles que não aceitam as pessoas que cometem erros e são, por essa
razão, incapazes de exercer o verdadeiro perdão.

D. à incapacidade daqueles que se recusam a aceitar um pedido sincero de perdão e vivem
a vida com o peso da mágoa em seus corações.

E. à indecisão daqueles que não conseguem perdoar uma pessoa que errou, mas, ao
mesmo tempo, não conseguem se afastar dela.
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