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Observe os textos e, em seguida, responda às seguintes atividades:

https://www.dell.com
https://ferncowley.wordpress.com

https://ephemeralnewyork.wordpress.com
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1. Que texto o interessaria se o seu objetivo fosse:

a) alugar um apartamento? ______
b) ler uma notícia sobre esportes? ______
c) comprar um computador? _______

2. Volte aos textos e fazendo uma leitura do tipo scanning forneça as seguintes
informações:

a) Em qual página do jornal você encontraria temas relacionados às artes?

b)Quantas polegadas tem o monitor do computador e quanto ele tem de

memória?

c) Qual o valor do aluguel do apartamento?

3
2

1

16

15’ e 8 GB

330
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1)CONTEXTUALIZAÇÃO

2)DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PHRASAL VERBS

3)EXERCÍCIOS

4)TAREFA DE CASA
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Fonte: Imagem da internet.
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Os phrasal verbs (verbos frasais) são verbos que vem
acompanhados por preposições ou advérbios.
Esses verbos podem ser considerados expressões idiomáticas.
Eles são utilizados na linguagem comum, informal e popular, e por
isso, muitas vezes aparecem no uso de gírias.
É muito importante saber sobre os phrasal verbs, uma vez que
eles podem mudar completamente o sentido original do verbo.
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Para exemplificar, podemos pensar no verbo TAKE (pegar/levar),
o qual adquire outros significados quando tem o acréscimo de
preposição ou advérbio:

➢ Take in (enganar)
➢ Take off (tirar, decolar)
➢ Take on (contratar)
➢ Take out (levar para for a)
➢ Take over (assumir chefia, direção)
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1. Separáveis: sempre aceitam objetos (complemento). Existem dois
tipos de phrasal verbs separáveis:
a. Os que você separa se quiser.
•Pick up your toy. ou Pick your toy up. [Pegue seu brinquedo.]
•Throw away the papers. ou Throw the papers away. [Jogue os
papéis fora.].
b. Os que você tem que separar. Só admitem o objeto entre o verbo
e a partícula.
Exemplo:
Bad weather gets people down. [O tempo ruim deprime as
pessoas.] -> Não diga “gets down people”.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: em frasais separáveis, tipos (a) ou
(b), o pronome objeto (me, you, him, her, it, us, them) sempre
deve ser usado entre o verbo e a partícula. Ex.: pick it up,
throw them away, get them down, etc. Não diga, por exemplo,
“pick up it“, “get down them“, etc.
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CORRESPONDA AS IMAGENS COM AS AÇÕES DOS VERBOS FRASAIS:

10

(  )To Turn
(  )Turn up
(  )Turn off  
(  )Turn down
(  )Turn on

1)

2)

3)

4)

5)

Fonte: Imagens da internet.
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(  )Go up

(  )Go after

(  )Go down

(  )Go back

(  )Go away

2) 4)

5)1)

3)

CORRESPONDA AS IMAGENS COM AS AÇÕES DOS VERBOS FRASAIS:

Fonte: Imagens da internet.
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Assinale a alternativa incoerente 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


