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1. unreal – I love this party, it’s just unreal. [Estou amando esta festa, está realmente incrível.] 

Tradução: incrível, maravilhoso, surpreendente. 

2. props – I’ve got to give props to Roger for the way he handled that situation. [Eu preciso elogiar o 

Roger pela maneira como ele lidou com a situação.] Tradução: elogiar, encher a bola de alguém. 

3. kudos – Kudos to everyone who put the event together. [Parabéns a todos que organizaram o 

evento.] Tradução: parabéns, aplausos, palmas, tirar o chapéu. 

4. bottom line – The bottom line is I’m still married to James. [A verdade é que eu ainda estou 

casada com o James.] Tradução:  resumo, conclusão, a verdade, moral da história, em suma. 

5. diss – Stop dissing her behing her back. [Pare de desacatá-la pelas costas.] Tradução: faltar com 

o respeito, desacatar. 

6. dig – I really dig heavy rock. [Eu realmente curto rock pesado.] Tradução: curtir, desfrutar de 

alguma coisa. 

7. Bob’s your uncle – You put the stain remover, leave it for an hour and Bob’s your uncle, the 

stain’s gone. [Você coloca o removedor de manchas, deixa por uma hora e pronto, já era a 

mancha.] Tradução: e pronto… 

8. budge up – We all want to sit down. Could you budge up a little, please? [Todos nós queremos 

nos sentar. Você poderia dar uma afastadinha, por favor? Tradução: afastar-se (no assento para 

dar lugar a mais um) 

9. ace – He aced all his tests. [Ele passou com tranquilidade em todos os seus testes.] Tradução: 

excelente, fantástico; ter sucesso em, passar com tranquilidade, concluir com facilidade, sucesso. 

10. All right? – Tradução: olá, tudo bem? 

11. full of beans – I’ve never met anyone so full of beans before breakfast. [Nunca conheci ninguém 

tão disposto antes do café da manhã.] Tradução: ter muita energia, disposição. 

12. blatant – His behavior showed a blatant lack of respect. [O comportamento dele mostrou uma 

evidente falta de respeito.] Tradução: óbvio, evidente, escancarado. 

13. pear-shaped – It’s all gone pear-shaped. [Deu tudo errado.] Tradução: fracassar, dar errado, ir 

por água abaixo 
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14. piece of cake – That test was a piece of cake. [Aquele teste foi moleza.] Tradução: muito fácil, 

 mamão com açúcar, moleza 

15. blimey – Blimey, look all this mess here. [Nossa, olha essa bagunça toda!] Tradução: ave maria! 

 nossa! vixi! 

16. botch – We botched our first attempt at wallpapering the bathroom. [Nós arruinamos nossa 

 primeira tentativa de colocar papel de parede no banheiro.] Tradução: estragar, fazer mal feito 

 ou errado, fazer cagada. 

17. cheers – Tradução: Saúde! (como brinde) ou Obrigado! (interjeição) 

18. smashing – A smashing success [um sucesso incrível] Tradução: incrível, maravilhoso, brilhante 

19. sod’s law – It’s sod’s law when the car breaks down when you need it most. [É a lei de Murphy 

 quando seu carro quebra justo quando você mais precisa.] Tradução: mesmo que lei de Murphy. 

 Quando algo tem que dar errado, vai dar. 

20. chinwag – It was time they got together for a good old chinwag. [Já era tempo deles se 

 reunirem para um bom e velho bate-papo.] Tradução: um bom papo, um papo legal, conversa 

 agradável. 

21. chuffed – I was chuffed to bits when I heard the news. [Eu fiquei superfeliz quando ouvi a 

 notícia.] Tradução: muito satisfeito, contente, feliz. 

22. cram – I have to cram for a big test tomorrow. [Tenho que estudar para uma prova ferrada 

 amanhã.] Tradução: estudar para uma prova em cima da hora 

23. nice one –Nice one, Mike. Beautiful goal! [É isso aí, Mike. Belo gol!] Tradução: é isso aí, mandou 

 ver. 

24. crikey – Crikey! I never thought I’d see you again. [Puxa! Nunca pensei que eu fosse te ver 

 novamente.] Tradução: xi! puxa vida! Eufemismo para Cristo. 

25. dear – That’s a bit dear. [Isso é um tanto caro.] Tradução: caro (muito estimado, que tem preço 

 alto) 

  faff (around) – I wish you’d stop faffing around and do something useful. [Que bom seria se 

 você parasse de perder tempo e fizesse algo útil.] Tradução: perder tempo (com coisas sem 

 importância) 

27. do – It was one of those dos where nobody really knew each other. [Foi uma daquelas festas 

 onde ninguém se conhecia.] Tradução: festa 

28. flog – He tried to flog his old car, but no one would buy it. [Ele tentava vender seu carro velho, 

 mas ninguém comprava.] Tradução: vender 

29. fortnight – How much does it cost to hire a car for a fortnight? [Quanto custa para alugar um 

 carro por duas semanas?] Tradução: período de duas semanas. 
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30. gobsmacked – He was completely gobsmacked when he won the award. [Ele ficou   

completamente surpreso quando ganhou o prêmio.] Tradução: surpreso, impressionado, 

estupefato 

31. splash out – They splashed out $3.000 on a holiday. [Eles torraram $3.000 nas férias.] 

Tradução: gastar um dinheirão, fazer uma loucura. 

32. grub – I’m starving – let’s get some grub. [Tô morrendo de fome. Vamos pegar um rango.] 

Tradução: comida, “bóia”, rango. 

33. bee’s knees – This ice-cream is the bee’s knees. [Este sorvete é incrível.] Tradução: o tal, 

incrível. 

34. gutted – He was gutted when she finished the relationship. [Ele ficou arrasado quando ela 

terminou o relacionamento.] Tradução: arrasado, na pior, na fossa. 

35. peanuts – They expect us to work for peanuts. [Eles esperam que trabalhemos por mixaria.] 

Tradução: mixaria, pouco dinheiro 

36. haggle – She is good at haggling. [Ela é boa de pechinchar.] Tradução: pechinchar 

37. jolly – Jolly good! [Muito bom!] Tradução: muito (mesmo uso de very) 

38. kip – I might have a little kip. [Talvez eu tire uma soneca.] Tradução: cochilo, soneca. 

39. mate – Good night, mate! [Boa noite, amigo.] Tradução: amigo, amiga, camarada. 

40. not my cup of tea – Opera isn’t my cup of tea. [Não curto ópera.] Tradução: não é minha praia, 

não curto, não é do meu gosto, preferência. 

41. row – He had a row with his son. [Ele teve uma discussão com seu filho.] Tradução: briga, 

discussão. 

42. easy peasy – Learn English? Easy peasy. [Aprender inglês? Facílimo!] Tradução: facílimo. 

43. sorted – Have you spoken with him about the party? Sorted! [Você falou com ele sobre a festa? 

Tudo resolvido! Tradução: resolvido. 

44. cheerio – I have to go now. See you soon. Cheerio. [Tenho que ir agora. Nos vemos. Tchau.] 

Tradução: tchau 

45. wonky – One of the legs of this chair is a bit wonky. [Uma das pernas desta cadeira está um 

pouco manca.] Tradução: pouco firme, pouco seguro, instável, “manco/a”. 

46. dodgy – Don’t get involved in anything dodgy. [Não se envolva em nada duvidoso.] Tradução: 

duvidodo, arriscado 

47. blinding – That was a blinding performance. [Foi uma apresentação fantástica.] Tradução: 

extraordinário, fantástico, deslumbrante, espetacular. 

48. wangle – I wangled an invitation to her party. [Eu falsifiquei um convite para festa 

dela.] Tradução: falsificar, forjar; conseguir algo através de pistolão 
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49. leg it – The police are here. Let’s leg it! [A polícia está aqui. Pernas pra que te quero!] 

Tradução: fugir, ir embora rápido, “vazar”. 

50. donkey’s years – She’s been in the same job for donkey’s years. [Ela está no mesmo emprego 

há séculos.] Tradução: muito tempo, “há séculos”. 
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Praticando o ENEM 

 

Habilidade 8 

 

     Pela habilidade 8, o aluno reconhece a importância da produção cultural em língua estrangeira 

moderna como representação da diversidade cultural e linguística. 

 

 

Focus on ENEM 

 

01 – Leia a letra da canção seguinte 

 

HUNGRY EYES 

 

I’ve been meaning to tell you 

I’ve got this feelin’ that won’t subside 

I look at you and I fantasize 

You’re mine tonight 

Now I’ve got you in my sights 

 

(chorus) 

 

With there hungry eyes 

One look at you and I can’t disguise 

I’ve got hungry eyes 

I feel the magic between you and I 

 

Vocabulary 

 

(I’ve been meaning : estou querendo) 

 

Certas canções marcam momentos específicos da vida das pessoas. Na língua inglesa, são 

características marcantes a repetição e a rima de palavras, sendo a música anterior um ótimo 

exemplo disso. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que o autor está : 

a) apaixonado por alguém 

b) decepcionado  com alguém 

c) muito triste com alguém 

d) enfurecido com alguém 

e) indeciso por alguém 
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                                                                                         Bom estudo! 

  

 


