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Answer Key to Exercise 3 

(Brazilian Portuguese) 

Resposta – 1 

PLAN (noun) – come up with, conceive, concoct, devise, lay, make, cobble together, draw up, 

formulate, map out, work out, outline, sketch out, announce, unveil, present, propose, accept, 

approve, carry out, execute, go ahead with, implement, abandon, drop, scrub, shelve, reject, turn 

down, foil, frustrate, oppose to,  thwart a plan. 

Plano (substantivo) – criar, conceber, inventar, lançar, fazer, elaborar, formular, organizar, 

resolver, delinear, esboçar, traçar, anunciar, desvendar, apresentar, revelar, apresentar, propor, 

aceitar, aprovar, desenvolver, implementar, abandonar, arquivar, engavetar, rejeitar, declinar, 

opor-se a, impedir um plano. 

Basicamente, as duas listas são muito parecidas. Muitas das colocações em inglês são 

praticamente as mesmas em português (p. ex. conceber, inventar, anunciar, abandonar um 

plano). Por outro lado, algumas diferenças ocorrem (p. ex. shelve a plan = “emprateleirar” um 

plano, em português fica “arquivar/engavetar” um plano), diferenças essas que o tradutor deve 

estar alerta a fim de evitar colocações desnecessariamente marcadas na língua alvo. 

Resposta - 2 

RAIN -  (adjectives that collocate with the NOUN “rain”): 

drenching, driving, heavy, lashing, pouring, soaking, torrential, freezing, intermittent, constant, 

continuous, persistent, overnight, light, steady, fine, gentle, patchy, monsoon, tropical. 

a) Chuva - (adjetivos que colocam com o substantivo “chuva”): forte, intensa, torrencial,

congelante, gelada, intermitente, constante, contínua, persistente, fina, irregular, leve, branda,

tropical.

b) Os adjetivos “drenching”, “lashing”, “pouring” e “soaking” são geralmente traduzidos pela

palavra “torrencial”  em português do Brasil. O adjetivo “heavy” (= pesado) é na maioria das

vezes traduzido pelo adjetivo forte, colocação esta nem um pouco frequente em inglês (i.e.

não é comum dizer em inglês “strong rain”). Os adjetivos “overnight” e “monsoon” podem

ser traduzidos respectivamente pelas expressões “durante a noite” e “de monção” ao serem

combinadas com a palavra chuva.



Resposta – 3 

English BrPortuguese Comment 

be my guest sinta-se em casa Em termos proposicionais, 
podemos observar a mudança de 
significado entre as duas 
expressões. Entretanto, a função 
das duas expressões é a mesma: 
“give somebody permission to do 
something that they have asked to 
do”. 

a piece of cake moleza Levando em consideração 
questões de significado 
proposicional e forma, podemos 
perceber as mudanças entre as 
expressões, principalmente o fato 
de que a expressão em português 
(1 palavra) é muito mais curta que 
em ingles (4 palavras). Mas, 
novamente, elas exprimem a 
mesma função: “a thing that is very 
easy to do”. 

big deal grande coisa A única diferença entre essas duas 
expressões é a troca do significado 
proposicional “deal” (negócio) que 
passa para “coisa” (thing). Ambas 
exprimem “to say that you are not 
impressed by something”. 

jump the queue furar a fila Diferença de significado proposicional 
“jump” (pular) torna-se “furar” (pierce, 
perforate). A função permanence a 
mesma: “to go to the front of a line of 
people without waiting for your turn” 

I don’t buy it. essa não cola Mesma função: “not to believe that 
something is true”, mas significado 
proposicional diferentes “buy” 

(comprar) e “colar” (glue/stick).

Resposta – 4 
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English 
Expression/Idiom 

Paraphrase 1 Paraphrase 2 

Carry/take coals to 
Newcastle 

As far as I am concerned, this 

is like carrying coals to 

Newcastle, as the source of 

the problems I have just 

mentioned should be 

tackled tobegin with. 

“vender geladeira para 

esquimó” 

“fazer algo que é 

completamente desnecessário. 

Refere-se a Newcastle-upon-

Tyne, que foi um grande 

centro produtor de carvão 

mineral na Inglaterra”. 

King Charles’s head 

He talks about nothing but 

money – it’s becoming a King 

Charles’s head! 

“louca obsessão” “um assunto que se repete na 

fala de uma pessoa” – Refere-

se aqui ao Rei Carlos I (1600-

49) que foi executado tendo

sua cabeça decepada. No

romance de Charles Dickens,

David Copperfield, Mr. Dick,

um personagem um tanto

biruta, fica repetindo o assunto

sobre a execução do rei em

sua fala”.

A golden handshake 

The balance of EUR 102 million 

should be reprogrammed out 

of the FIFG for the 2004 

budget and should be targeted 

towards golden 

handshakes to induce fishers 

and ancillary workers to leave 

the industry, early retirement 

grants and retraining aid, as 

mentioned by Commissioner 

Fischler.

“incentivos ao abandono da 

atividade” 

“pagamentos exepcionais para 

aqueles deixando uma 

empresa ou organização” 

Resposta – 5 

(possível resposta) 

Lama, 

gloriosa 

  lama 

Como qualquer aluno que vale seu sal [que se preze] sabe, O Mar Morto é o lago mais salino 

daTerra. Mas suas águas e fundo de lama oferecem uma experiência terapêutica jamais vista, 

conta Gail Simmons.  

Resposta – 6 

Possíveis dificuldades com relação à colocações/grupos nominais: 

curmundgeonly grade-school German-language instructor – um professor ranzinza de língua 

alemã em escola primária; 
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shifting cultural mores – costumes culturais mutáveis; 

peculiarly humiliating helplessness – impotência particularmente humilhante; 

life sentence – sentença de vida [prisão perpétua]; 

death sentence – sentença de morte [pena de morte]. 

 

Resposta – 7 

 

pump up value – aumentar o valor 

tried and tested – testada e comprovada 

managing appearances – gerenciando as aparências 

top brass – cúpula; dirigentes 

swallow a narrative – engolir uma narrativa 

share buybacks – recompra de ações 

pull the wool over analysts’s eyes – passando a perna nos analistas 

 

Resposta – 8 

(várias possibilidades de tradução) 

 


