
Phrasal Verbs Inseparáveis 
back out of - voltar atrás (em um acordo, etc.).. 

bear down on - fazer força para baixo.. 

bear on - ter a ver com, estar relacionado com. 

bear up under - suportar, resistir. 

break down - parar de funcionar (carro, máquina, etc.); falhar (negociações); 
dividir algo em partes; perder o controle dos sentimentos. 

break into - entrar à força em uma residência; abrir algo à força. 

break in on - interromper, perturbar algo. 

call for - buscar alguém; requerer algo. 

care for - ter afeição por alguém; cuidar de alguém; gostar de algo; querer 
algo. 

carry on with - continuar a fazer algo, prosseguir. 

catch up with - alcançar alguém. 

check up on - investigar algo ou alguém; verificar. 

come across - encontrar algo ou alguém por acaso. 

come along with - acompanhar alguém; chegar, aparecer; melhorar, progredir. 

come by - conseguir algo, adquirir algo. 

come down with - adoecer. 

come out with - dizer algo surpreendente. 

come through - obter sucesso e algo que se faz; sobreviver a algo. 

come up with/in/on - encontrar uma resposta, uma soma. 

count on - contar com alguém. 

cut in on - interromper alguém quando está falando; cortar (outro carro). 

disagree with - fazer mal a alguém (comida, clima, etc.). 

do away with - desfazer-se de algo; abolir algo. 



do without - passar sem algo ou alguém. 

drop in at/on - fazer uma visita informal a alguém ou a algum lugar. 

drop out of - retirar-se de algo; não fazer mais parte de algo; sair da 
universidade; afastar-se da sociedade. 

face up to - enfrentar algo ou alguém. 

fall back on - recorrer a algo ou alguém. 

fall behind - ficar para trás, ficar atrás de algo ou alguém. 

fall out with - brigar com alguém. 

fill in for - substituir alguém. 

get ahead of - ultrapassar alguém. 

get around - mover-se (pessoa, animal); circular, correr (notícia, boato). 

get away with - sair impune de algo errado que se fez. 

get by with - conseguir viver ou fazer algo com o que se tem. 

get down to - começar a fazer algo; dar maior atenção a algo. 

get in - entrar (em um veículo). 

get off - sair (do trabalho com permissão); sair (ônibus, trem, etc.). 

get on with - prosseguir com algo. 

get through with - terminar, completar (tarefa, trabalho, etc.). 

give up - desistir. 

go back on - não cumprir algo (promessa, palavra, etc.). 

go for - ser válido para alguém/algo; escolher. 

go in for - interessar-se por (fazer) algo (hobby, etc.). 

go on with - continuar com algo, a fazer algo. 

go over - examinar, revisar algo. 

go with - cair bem, combinar com. 

go without - passar sem algo. 



hang around - ficar sem fazer nada; esperar sem fazer nada. 

hang up - desligar o telefone. 

hear from - ter notícias de alguém. 

hear of - ouvir falar de algo ou alguém. 

hit on - descobrir, ter uma ideia por acaso. 

hold on to - agarrar algo ou alguém. 

hold out - resistir, durar. 

keep at - continuar trabalhando em algo. 

keep up with - manter-se no mesmo nível de algo ou alguém. 

lie down - deitar-se. 

live on - continuar a viver. 

live up to - corresponder às expectativas. 

look after - cuidar-se, cuidar de alguém. 

look back on - recordar algo. 

look down on - desprezar algo ou alguém. 

look forward to - aguardar algo/fazer algo com ansiedade. 

look up to - respeitar, admirar alguém. 

make up for - compensar algo. 

move over - mudar de lugar a fim de ceder espaço a alguém. 

pass away - morrer. 

pass on - morrer. 

pass out - desmaiar. 

pick on - implicar com alguém; escolher alguém (para um trabalho 
desagradável). 

play up - enfatizar a importância de algo ou alguém. 

put up with - tolerar, aguentar algo ou alguém. 



read up on - ler, pesquisar; estudar ou aprender algo através de leitura. 

run against - encontrar alguém por acaso; opôr-se a algo ou alguém; competir 
com alguém em uma eleição. 

run away with - fugir de algo ou alguém; deixar algo ou alguém de repente. 

see about - encarregar-se de algo; fazer algo. 

see to - organizar, supervisionar, providenciar algo. 

settle on - decidir, escolher algo. 

stand for - significar, representar algo. 

stand up for - apoiar, defender algo, alguém ou a si mesmo. 

stand up to sb - fazer frente a alguém. 

stick to - persistir. 

stick up for - apoiar, defender algo, alguém ou a si mesmo. 

take after - parecer-se com algum membro mais velho da família. 

talk back to - responder a alguém de maneira grosseira. 

tell on - dedurar alguém para alguma autoridade. 

touch on - mencionar algo brevemente. 

turn into - tornar-se. 

wait on - servir alguém. 

wait up for - esperar acordado por alguém. 

watch out for - ter cuidado com algo ou alguém. 

work out - exercitar-se. 
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