


1)DEFINIÇÃO DE “PHRASAL VERBS”

2)EXERCÍCIOS

3)TAREFA DE CASA

2



Os verbos frasais (phrasal verbs) são verbos que tem o

seu sentido alterado em razão do acréscimo de uma
preposição ou de uma partícula adverbial a ele.
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•LOOK AFTER: cuidar de alguém/algo, tomar conta de alguém/algo;

•LOOK BACK: relembrar, voltar no tempo;

•LOOK DOWN ON: menosprezar, considerar-se melhor (superior);

•LOOK INTO: investigar, obter mais detalhes, analisar;

•LOOK UP TO: respeitar alguém, admirar alguém;

•LOOK FOR: quando você está procurando um objeto ou pessoa;

•LOOK FORWARD TO: aguardar ansiosamente por algo ou estar animado por/para algo;

•LOOK UP: procurar em algo que está numa lista
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E X E R C I S E S
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Escolha o phrasal verb que melhor se encaixa em cada uma das frases
abaixo.

1) Don’t _____ your dreams!

a) get out
b) give up
c) put on
d) cheer up

1) Letra b.
A expressão give up significa desistir de algo, logo a frase 
correta é:
Don’t give up your dreams! – Não desista dos seus sonhos!
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Escolha o phrasal verb que melhor se encaixa em cada uma das frases
abaixo.

2) He’s going to ______ this conversation again. I thought we had finished it.

a) find out
b) break down
c) came over
d) bring up

2) Letra d.
Levando em conta o contexto, o melhor a se utilizar é bring up, que
possui o significado de levantar ou trazer um assunto à tona, veja:
He’s going to bring up this conversation again. I thought we had
finished it. – Ele vai trazer essa conversa de novo. Eu pensei que já
tínhamos terminado isso.
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3) We'll ____ at the next station.

a) go on
b) come over
c) get off
d) get up 3) Letra c.

A expressão get off é utilizada com o sentido de partir
para algum lugar, sair de um meio de transporte ou
encerrar um expediente.
We'll get off at the next station. - Nós vamos sair na
próxima estação.

11



4) ____, I’m coming!

a) Hold on
b) Grow up
c) Show off
d) Get around 4) Letra a.

Percebendo o contexto da frase, o que melhor se aplica é
hold on, utilizado como espere ou aguarde um momento,
veja:
Hold on, I’m coming! – Espera, estou indo!
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5) If life has been hard, ____! Things will get better!

a) hold on
b) hang on
c) look up
d) get up 5) Letra b.

Essa questão pode até confundir um pouco com hold on, mas este é
utilizado para situações mais curtas de espera, como no item 4. Hang
on é uma expressão que também traz a ideia de aguentar firme, algo
mais contínuo, como na frase:
If life has been hard, hang on! Things will get better! – Se a vida está
difícil, aguente firme! As coisas vão melhorar.
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6) _____, the door is open.

a) Put on
b) Go on
c) Drop of
d) Come in 6) Letra d.

Come in pode ser utilizado para convidar alguém a entrar,
conforme a frase:
Come in, the door is open. – Entre, a porta está aberta.
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Escolha a alternativa que mais se encaixa em cada uma das situações abaixo.

7) Você não vai poder mais sair com um amigo por causa de um compromisso de última
hora. Ao ligar para ele, como poderia falar?
a) I have to call off our night out because something came up. Sorry!
b) I have to get off our night out because something came up. Sorry!
c) I have to come over our night out because something came up. Sorry!
d) I have to give up our night out because something came up. Sorry!

7) Letra a.
Call off é utilizado para cancelar ou desmarcar algo. Veja:
I have to call off our night out because something came up. Sorry! – Eu tenho que cancelar
nossa saída de hoje à noite porque aconteceu um imprevisto. Me desculpe!
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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.

19



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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http://garfield.dale.ro/garfield-1996-december-30.html
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QUESTÃO 03 (C2H5)

Muitos verbos em inglês consistem em duas partes: um verbo “base” (tais como
bring, take, go, come) acompanhados de uma preposição ou de uma partícula
adverbial (tais como up, down, out, in, off). No segundo quadro da tirinha, foi
retirada a palavra que acompanha o verbo GO. A preposição que completa o sentido
do verbo na fala do personagem é
a) in.
b) on.
c) off.
d) out.
e) down.
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A Tall Order

The sky isn't the limit for an architect building the

world's first invisible skyscraper.

Charles Wee, one of the world's leading high-rise architects, has a confession to make: he's

bored with skyscrapers. After designing more than 30, most of which punctuate the skylines of

rapidly expanding Asian cities, he has struck upon a novel concept: the first invisible skyscraper.

As the tallest structure in South Korea, his Infinity Tower will loom over Seoul until

somebody pushes a button and it completely disappears.

When he entered a 2004 competition to design a landmark tower, the Korean-American

architect rejected the notion of competing with Dubai, Toronto, and Shanghai to reach the summit

of man-made summits. "I thought, let's not jump into this stupid race to build another `tallest'

tower," he says in a phone conversation. "Let's take an opposite approach — let's make an anti-

tower."
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The result will be a 150-story building that fades from view at the flick of a

switch. The tower will effectively function as an enormous television screen, being

able to project an exact replica of whatever is happening behind it onto its façade. To

the human eye, the building will appear to have melted away.

It will be the most extraordinary achievement of Wee's stellar architectural

career. After graduating from UCLA, he worked under Anthony Lumsden, a prolific

Californian architect who helped devise the modern technique of wrapping buildings

inside smooth glass skins.

HINES, N. Disponível em: <http://mag.newsweek.com>. Acesso em: 13 out. 2013. (adaptado)
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QUESTÃO 04 (C2H5)

No título e no subtítulo desse texto, as expressões "A tall order" e "The sky isn't the limit"

são usadas para apresentar uma matéria cujo tema

A)são as inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em

Seul.

B)são as confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus.

C)são as técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia.

D)é a competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo.

E)é a construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia.
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QUESTÃO 05 (C2H5)

Os verbos frasais (phrasal verbs) são verbos que tem o seu sentido alterado em razão do
acréscimo de uma preposição ou de uma partícula adverbial a ele. De acordo com o texto
da imagem, o verbo frasal to even out remete, provavelmente

A) a uma flagrante postura de superioridade assumida pelo homem em função da gigantesca
disparidade salarial existente entre ele e o restante dos funcionários de sua empresa.

B) a uma desprezível atitude de arrogância do homem diante da imensa parcela da população
mundial que não possui uma remuneração tão elevada quanto a dele.

C) a uma sensação de inferioridade experimentada pelo homem que vê, na sua remuneração,
um mecanismo para compensar o que ele julga serem desvantagens.

D) a uma visível falta de compromisso profissional do homem em relação à empresa na qual
ele trabalha, por ele não aceitar, em absoluto, renegociar seu salário em tempos de crise.

E) à uma irritante falsa modéstia cultivada pelo homem que diz não fazer por onde merecer
o recebimento de um salário tão acima da média em relação aos outros trabalhadores.
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ESCREVA A DEFINIÇÃO DE 
PHRASAL VERBS E EXEMPLIFIQUE:

39


