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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O conhecimento contido neste material provém de milhares 
de horas de estudo, pesquisa, ensino e prática da língua. 
Qualquer pessoa que, de alguma forma, tenha se sentido 
incomodada ou ofendida pelo conteúdo aqui contido pode 

entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail:

contato@fluencyacademy.io

Faremos questão de atender!

GUIA
ANTIPERReNGUE
Aprenda expressões estratégicas em inglês 

e não passe mais aperto na gringa.



Hey, you! 
Para começarmos este e-book com um belo pontapé inicial, temos 
umas perguntinhas para você que estuda inglês: você sabe a 
diferença entre um “plain burger” e um “all the way”? Sabe como 
expressar, em inglês, que algo é muito fácil? Se precisasse falar “dia 
sim, dia não”, em inglês, você saberia? 

Bem, essas expressões do inglês do dia a dia são muito importantes 
de estarem na ponta da sua língua, porque a grande maioria delas 
não funciona quando traduzimos ao pé da letra, palavra por palavra. 
Não saber essas expressões pode fazer com que vocês passem por 
bons perrengues quando estão visitando a gringa ou quando estão 
falando com um nativo. Mas calma, que a gente está aqui para 
ajudar!

Por já termos passado por muitos perrengues com o inglês, decidimos 
escrever este e-book para que você não precise passar pelos mesmos 
perrengues para aprender esse idioma.

Introduction
Introdução
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É verdade que “é errando que se aprende”, mas sempre que pudermos 
evitar um perrengue aqui e outro ali, melhor! Neste guia antiperrengue, 
compilamos várias histórias sobre o que experienciamos quando não 
sabíamos uma certa expressão em inglês.  Além de ser divertido, aqui 
você vai encontrar o inglês da vida real, de uma maneira descontraída! 

Neste super guia, você vai aprender expressões nativas e naturais do 
dia a dia, divididas em histórias (perrengues engraçados, talvez) do 
que passamos ou vimos acontecer. Temos certeza que este compilado 
vai ajudar você a destravar o seu inglês e se sentir mais confiante em 
se expressar enquanto fala inglês ou curte a tão sonhada viagem na 
gringa. 

Tudo preparado?

So,
let’s do it! 



LET’S HACK IT!
 
Além desse compilado de expressões, você também conta com uma 
ferramenta incrível para ajudar na sua memorização e treinar o seu 
listening: o Memhack! Neste app você pode adicionar um deck com 
todas as frases mencionadas ao longo do e-book. Assim, você pode 
ouvi-las e memorizá-las com o apoio dessa tecnologia de ponta que 
veio revolucionar o seu aprendizado de novos idiomas.

COMO USAR O MEMHACK
PASSO 1: FAÇA DOWNLOAD DO APLICATIVO

O aplicativo Memhack está disponível para celular na App Store ou 
Play Store. Baixe e faça um novo cadastro caso ainda não tenha.

Clique para baixar: iOS | Android

PASSO 2: ADICIONE DECKS

Cada e-book da Fluency Academy tem um deck*, ou seja, um conjunto 
de cartinhas virtuais que contêm as palavras, frases e expressões que 
você acabou de aprender. Sempre que terminar uma leitura, você 
adiciona o deck e ele vai diretamente para a sua conta.

*Isso também vale 
para vários outros 
conteúdos gratuitos 
que temos, então 
fique de olho sempre 
que ouvir falar em 
Memhack ao ler, ouvir 
ou assistir conteúdos 
da Fluency Academy!
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PASSO 3: COMO ESTUDAR

Na tela inicial do aplicativo, você verá todos os seus decks. Escolha 
um e clique em “Estudar agora”. Escute o conteúdo falado e repita. 
Depois, deslize da direita para a esquerda para revelar a tradução da 
carta e selecione o nível de dificuldade que sentiu. Isso vai ajudar o 
sistema a entender melhor a sua progressão de estudo e organizar as 
próximas sessões. 

Sugerimos usar o Memhack todos os dias para fixar as novas palavras 
que você aprendeu até que elas se tornem parte natural do seu 
vocabulário.

Para adicionar o deck deste 
e-book, clique no QR Code ou 
aponte a câmera do seu celular 
para ele.



Uma das coisas mais importantes 
(se não a mais importante) quando 
você for pra “gringa” é saber 
pedir comida em inglês. Já ouvi 
muitos relatos de gente passando 
perrengue na hora de pedir um 
lanche ou uma água em inglês, 
mas calma, bonitona e bonitono, 
que a gente vai ver algumas 
frases beeem importantes para 
você saber não passar perrengue 
e fome ao mesmo tempo!

PEDINDO 
COMIDA
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Ah, vamos começar com o jeito que pedimos comida. Bem, 
lá nos Estados Unidos, é supercomum que a gente chegue 
no restaurante e fale “I’d like…”, que significa “eu gostaria”. 
Se liga, porque, aqui no Brasil, a gente geralmente fala  
“eu quero…”, mas não fale para um atendente “I want…”, 
porque você vai parecer rude. Você não vai querer passar 
esse perrengue de soar como uma pessoa mal-educada.
Olha só um exemplo: 

Hello! I’d like a burger, please. 
Olá! Eu gostaria de um hambúrguer, por favor.  

Falando em “hamburger”, em inglês nós temos duas 
expressões muito usadas nos fast food restaurants: “all 
the way” e “plain”. Uma aluna minha me disse uma vez 
que, na primeira viagem dela pra “gringa”, os atendentes 
perguntavam se ela queria o “plain burger”. Como ela 
não sabia o que era, ela aceitava. O problema era que, 
quando chegava o prato dela, vinha só pão e carne! Ela 
nunca entendia o porquê. Bem, se pedirmos um “plain 
burger”, iremos receber somente pão e carne – sem nada 
mesmo, sem salada, sem molho e, inclusive, até sem queijo! 
Se você quer o famoso pão, carne e queijo, aí você precisa 
pedir um “plain cheeseburger”, aí sim. Já o oposto é o 
“all the way burger”, que é como chamamos os lanches 
completos, com tudo que tem direito.



Então, para não passar perrengue, se lembre: all the way 
é lanche completo; plain é somente pão e carne. Bora ver 
um diálogo?

A: Good evening! What can I get you?
A: Boa noite! O que seria?

B: Hello! I’d like two burgers: one plain and one 
all the way, please.
B: Olá! Eu gostaria de dois hambúrgueres: um só com pão 
e carne e um completo, por favor. 

Depois que fazemos o pedido, o waiter ou a waitress 
(garçom ou garçonete) geralmente fazem a pergunta “for 
here or to go?”. Vish! “Para aqui ou para ir?” É quase isso 
mesmo! “For here” é o jeito de falar que vamos comer o 
lanche no restaurante, já o “to go” é o jeito para dizermos 
que queremos levar o lanche, daí a comida vem num 
saquinho bonitinho. 
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Ah, e por fim temos as beverages, as bebidas. Normalmente, 
os refrigerantes são divididos em “small, medium or large”, 
ou seja, “pequeno, médio ou grande”. Isso é tranquilo, né? 
O mais difícil é falar sobre a água!  Já ouvi histórias de 
perrengues de gente que quando estavam falando em 
inglês, pediam “water with gas”, e os gringos ficavam 
sem entender nada. 

Se você quiser tomar uma água com gás enquanto estiver 
em um país que fala inglês, você tem que pedir uma 
“sparkling water”. Já se quiser água sem gás, você pode 
pedir “mineral water” ou “still water”, mas é muito mais 
comum você pedir uma “regular water” ou  “tap water”, 
que é a água da torneira – lá nos Estados Unidos, é bem 
comum tomar água da torneira mesmo. 

A: Hey, buddy. Can you get me some water? 
A: Ei, cara. Você pode me dar um pouco de água?

B: Sure. Do you want sparkling or tap water?
B:Claro! Você quer água com gás ou sem gás (da torneira)?

E aí, anotou essas dicas 
de ouro para não passar 
esse tipo de perrengue? 



Imagine a seguinte situation: você está lá nos States a 
trabalho e precisa explicar que um procedimento é muito 
fácil. Você já está enturmado/enturmada e se sentindo 
confiante na sua explicação, mas, na hora, a única 
expressão que vem à sua cabeça é “mamão com açúcar”, 
e de repente você se vê rindo de nervoso, porque “papaya 
with sugar” não dá, né? 

MAMÃO COM
AÇÚCAR
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O que fazer? Vamos evitar esse perrengue juntos! Como 
você já deve saber, a expressão “mamão com açúcar” é 
usada para indicar que algo é fácil de entender ou fazer, 
mas traduzi-la literalmente para o inglês fica “papaya 
with sugar”, que pode até ser uma delícia, mas em nada 
nos ajuda na hora de a gente se comunicar. Acontece que, 
em inglês, há duas expressões idiomáticas para dizer que 
algo é superfácil, temos “a breeze” e “a piece of cake”. 
Quer exemplos?

The teacher needs to give us harder math 
tests, this one was such a breeze.
O(a) professor(a) precisa nos passar provas de matemática 
mais difíceis, esta foi mamão com açúcar.

Let me show you. You’ll see that changing 
a tire is actually a piece of cake.
Deixa que eu te mostro. Você vai ver que trocar um pneu é, 
na verdade, mamão com açúcar.     

Engineering is no piece of cake but I love it.
Engenharia não é mamão com açúcar, mas eu amo.

Então deixa o mamão fora 
da situação, tranquilo? 



Em qualquer língua, conversar com alguém que não presta 
atenção pode ser muito irritante. Você está lá, contando 
os detalhes da sua história, todo animado, animada 
enquanto a pessoa só fica parada, olhando para o nada, 
completamente distraída. Com certeza já fomos essa 
pessoa: alguém falando com a gente, e a gente com cara 
de batata, olhando pro chão, de boca aberta… Bem, em 
inglês, a expressão “viajar na maionese” NÃO é “traveling 
in the mayonnaise”, que é a tradução literal. Não faz o 
menor sentido – embora seja engraçado. Sabia que, em 
inglês, existe mais de uma expressão para falar sobre isso? 
Aqui, você vai encontrar duas das mais usadas. A gente 
pode usar o verbo “to trip” ou ainda “to space/zone out”. 

VIAJAR NA 
MAIONESE
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Vamos ver alguns exemplos:

Are you tripping? I’m not going skydiving 
with you. I’m terrified of heights.
Você está viajando (na maionese)? Eu não vou pular de 
paraquedas com você. Eu morro de medo de altura.

He was totally zoning out during the 
whole Economics class.
Ele estava totalmente viajando na maionese durante toda 
a aula de economia.

I wish I didn’t space out while she talked 
about her job. Now I can’t remember 
what she does for a living.
Eu queria não ter viajado na maionese enquanto ela falava 
sobre o trabalho dela. Agora eu não consigo me lembrar o 
que ela faz da vida.



CHUTAR O 

BALDE
Às vezes, traduzir uma expressão 
do português para o inglês ao 
pé da letra pode soar estranho 
ou até engraçado para um 
nativo. Porém, essa prática pode 
resultar em constrangimentos 
sérios!
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Fica calmo, calma que a história é a seguinte: imagina 
que você está falando em inglês com um nativo e você 
quer dizer para ele ou ela pensar melhor antes de agir e 
“não chutar o balde”. Bem, “chutar” é “kick” e “o balde” 
é “the bucket” e então você solta a frase: “Don’t kick 
the bucket!”. A pessoa com quem você está conversando 
muito possivelmente irá olhar para você com cara tensa.

É que “chutar o balde”, traduzido literalmente para o inglês, 
“kick the bucket”, significa “morrer”, “bater as botas”. 
Imagina a bagunça! Menos um perrengue para você que 
está lendo esse e-book! Bem, uma expressão em inglês 
com o sentido equivalente ao que os brasileiros usam para 
a frase “chutar o balde” é “to lose one’s temper” ou, até 
mesmo, “to throw everything up in the air”. Mas não 
adianta nada esse tanto de informação sem exemplos. 
Vamos primeiro olhar alguns com “kick the bucket”.

When I kick the bucket, bury me on top 
of that mountain.
Quando eu morrer, me enterre no topo daquela montanha.



Don’t be a pessimist! You’re going to live 
for a long time before kicking the bucket.
Não seja pessimista! Você vai viver por muito tempo antes 
de morrer.

I got so sick for a while I thought I’d kick 
the bucket.
Eu fiquei tão doente por um tempo que achei que eu ia 
morrer.

Agora, bora ver alguns com as expressões “to lose one’s 
temper” e “to throw everything up in the air”? Essas 
realmente significam “chutar o balde”. 

He got really upset with the situation 
but not enough to throw everything up 
in the air and be rude.
Ele ficou muito chateado com a situação, mas não o 
suficiente para chutar o balde e ser grosseiro.
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Mas em português a gente não chuta só o balde, tem 
também o pau da barraca. Então, o que a gente define em 
inglês como “to lose one’s temper” pode ser expressado 
também em  português como “chutar o pau da barraca”. 
Mais uma expressão que, se qualquer pessoa traduzir 
literalmente para o inglês, só causaria confusão! Então 
dizer “to kick the tent’s stick” não vai te ajudar, ainda 
mais se você já estiver bravo(a)! 

Exemplos:

My mom lost her temper at the grocery 
store when they charged her wrong.
Minha mãe chutou o pau da barraca no mercado quando 
a cobraram errado.

Her boss is known to lose his temper for 
anything.
O chefe dela é conhecido por chutar o pau da barraca por 
qualquer coisa.



A gente já passou por tantas situações em que achava que 
a tradução ao pé da letra de uma expressão em português 
faria super sentido em inglês, não é mesmo? O bom é que já 
aprendemos muito com os nossos perrengues, e você não 
precisa passar por aquela vergonha básica para aprender 
algumas dicas como a gente teve que passar.

DIA SIM, 
DIA NÃO
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Se algum nativo te perguntasse com qual frequência você 
assiste séries e você respondesse com “day yes, day no”, 
muito provavelmente o seu companheiro, companheira de 
conversa iria olhar para você com uma cara de “o quê?”. 
Mas vamos ajudar você com a expressão “dia sim, dia não” 
e a equivalente do inglês: “every other day”. Saca só estes 
exemplos:

I call my mother every other day. 
Eu ligo para a minha mãe dia sim, dia não. 

Bella goes to the gym every other day.
A Bella vai à academia dia sim, dia não. 

O legal dessa expressão é que, se quisermos dizer “mês 
sim, mês não”, podemos usar “every other month” e, 
para “ano sim, ano não”, usamos “every other year”. 
Interessante, né? 



Bora ver mais uns exemplos: 

My family and I go to the beach every other year. 
Eu e a minha família vamos à praia ano sim, ano não. 

His car is kinda cursed and he has to take it to 
the mechanic every other month. 
O carro dele é meio amaldiçoado e ele tem que levar no 
mecânico mês sim, mês não. 

Mas se liga, hein? Quando quisermos falar “todo dia”, 
“todo mês” ou “todo ano”, usamos só a palavra “every”: 
“every day”, todo dia; “every month”, todo mês; “every 
year”, todo ano. Agora, para a ideia de “um dia/mês/
ano sim, outro não”, usamos o “every other day/month/
year”. Tranquilo, né? Agora você não vai precisar passar 
pelos mesmos perrengues que eu! 
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Se estamos falando de perrengue, vamos 
para um perrengue raiz. Poucas coisas 
podem ser vistas como universais, mas 
segurar vela parece ser um dos perrengues 
mais odiados em todo o mundo, “all around 
the world”.

SEGURAR 
VELA



Bem, “segurar vela” em inglês é “to be the third wheel”, 
e não é minha coisa favorita, mas faz parte de ser amiga. 
Se isso acontecer com você (espero que não), lembre-se 
que em inglês “to hold candle” é a tradução literal dessa 
expressão e não se encaixa nesse contexto. Na verdade, 
temos em inglês a expressão “to hold a candle to”, que 
é superutilizada no dia a dia e significa “ser comparável 
a algo ou alguém”. Então é melhor não traduzir “segurar 
vela” palavra por palavra  já que podem entender outra 
coisa e lembre-se: sempre tentamos passar pelo menor 
número de perrengues possível!  

Bora dar uma olhada nestes exemplos com “to be the third 
wheel”, o nosso famoso (e odiado) “segurar vela”:

I’d rather be the third wheel than not go to 
the party.
Eu prefiro segurar vela do que não ir à festa.

I really hate being the third wheel but it’s 
better than staying home alone every 
night.
Eu realmente detesto segurar vela, mas é melhor do que 
ficar em casa sozinho(a) toda noite.
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Um “fun fact” (fato interessante/divertido) é que a palavra 
“third” pode ser substituída por “fifth” quando a expressão 
é usada para indicar que alguém se sente desconfortável 
ou estranho em um grupo. Olha só:
 

I feel like I’m the fifth wheel when I can’t 
speak Spanish well with my Spanish 
teacher. 
Eu me sinto estranho(a) quando não consigo falar bem 
espanhol com meu professor de espanhol.

I just wanted to be part of the family 
instead of a fifth wheel.
Eu só queria ser parte da família ao invés de um(a) 
estranho(a).



Às vezes, não são apenas expressões que 
podem nos confundir. Uma única palavra 
pode ser usada em tantos sentidos que só 
quando vemos diversos contextos é que 
conseguimos usar de forma mais adequada. 

PILHA NÃO 
É SÓ PRO 
CONTROLE 
REMOTO
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A palavra “pilha” em português é uma dessas palavras, que, 
sem o contexto, eu nunca consigo saber se estão falando 
de uma “pilha de controle remoto” ou uma “pilha de livros” 
ou ainda uma “pilha de nervos”. Olha essa diversidade de 
usos para a palavra “pilha” no português! Mas enfim, seria 
bem mais fácil se a tradução ao pé da letra para o inglês 
fosse equivalente, mas vou te mostrar que não funciona bem 
assim. Para cada situação que eu falei acima, a gente usa 
uma expressão diferente. “Uma pilha de controle remoto” é 
“a remote control battery”; “uma pilha de livros” é “a pile 
of books” ou até mesmo “a stack of books”; e “uma pilha 
de nervos” é “a nervous wreck”.



Vamos de exemplos:

My kids are so messy that I can never find 
a remote control battery when I need one.
Meus filhos são tão bagunceiros que eu nunca consigo 
encontrar uma pilha de controle remoto quando preciso 
de uma.

He wants to buy some shelves to organize 
all his stacks of books.
Ele quer comprar algumas prateleiras para organizar todas 
as pilhas de livros dele.

The bride’s father was a nervous wreck 
before the wedding.
O pai da noiva estava uma pilha de nervos antes do 
casamento.

Agora vocês já sabem que para cada contexto usamos 
uma palavra diferente. Com toda certeza, isso vai te livrar 
de muitos perrengues por aí!
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Aí você está lá na gringa, aproveitando 
aquelas férias mais que merecidas, com 
estadia em um hotel bacana, passeios 
já planejados, restaurantes escolhidos 
e sem nenhum problema ou imprevisto 
para tirar a sua paz. Sentado no balcony 
(sacada) do seu quarto, segurando sua 
cold beverage (bebida gelada), você 
respira fundo e pensa: “que maravilha! 
Esta viagem me custou um rim, mas 
valeu a pena”. 

CUSTAR OS 
OLHOS DA 
CARA



Mas, como é que a gente pode dizer que algo “custa um 
rim” ou “custa os olhos da cara” em inglês? “To cost a 
kidney” ou “to cost the eyes of the face”? Infelizmente 
não, mas olha que interessante: em inglês, nós usamos a 
expressão “to cost an arm and a leg”, que também faz 
alusão a partes do corpo. Se liga nestes exemplos:

Health care in the USA costs an arm and a leg.
Assistência médica nos EUA custa os olhos da cara.

I’d love to have a Ferrari, but it costs an arm and a leg.
Eu adoraria ter uma Ferrari, mas custa os olhos da cara.

She’d love to finish her master’s degree in the States, 
but studying abroad usually costs an arm and a leg.
Ela adoraria terminar seu mestrado nos Estados Unidos, 
mas estudar no exterior geralmente custa os olhos da cara.
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Com toda a certeza, você deve amar pizza! E, mesmo sendo 
uma das comidas favoritas do ser humano no mundo todo, 
em português, quando dizemos que algo “acaba em pizza”, 
não é uma coisa necessariamente gostosa, já que é uma 
expressão usada para se referir a uma situação que não foi 
solucionada, que ficou da mesma maneira que começou, 
quando todos os esforços deram em nada. 

ACABAR 
EM PIZZA



Definitivamente não é usada para situações gostosas, mas, 
se você disser que algo “ended in pizza” em inglês, não 
vai conseguir passar a mensagem que queria – e muito 
menos vai ser entendido pelos gringos. Essa expressão 
é tipicamente brasileira e não tem nada exatamente 
equivalente em inglês, por isso usamos algumas frases que 
podem se aproximar do sentido de “acabar em pizza”: “to 
end in nothing”, “to come to nothing” e “nothing will 
come of it”. Confiram estes exemplos:

Our arguments always end in nothing.
Nossas discussões sempre acabam em pizza.

Don’t worry so much about this scandal, 
nothing will come of it.
Não se preocupe tanto com este escândalo, vai acabar em 
pizza.

All the effort we put into the lawsuit 
came to nothing.
Todo o esforço que nós colocamos no processo acabou em 
pizza.

Então, “end in pizza”, embora soe legal, não faz o menor 
sentido. Anota aí no seu caderninho para passar menos 
um perrengue! 
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Espero que você tenha curtido aprender inglês com esse compilado 
de perrengues! Bem, a nossa ideia com este e-book era mostrar que 
aprender inglês pode e DEVE ser algo divertido, porque, assim, você 
aprende o novo idioma de uma forma leve e descontraída. Além 
disso, o cerne de aprender uma nova língua é o compartilhamento 
de histórias e conhecimentos! Perrengue não é nada legal, mas 
aprendemos muito com eles, e compartilhar experiências pode 
ajudar você a aprender o inglês da vida real, sem ter que passar 
pelos mesmos perrengues que vimos aqui – ainda bem, né?

Os perrengues que estão aqui têm como aspecto comum serem 
relacionados a expressões idiomáticas, porque queríamos mostrar 
para vocês que não é só de gramática que um estudante de outro 
idioma vive! Sim, a gramática é superimportante, mas, para o inglês 
da vida real, só grammar não dá conta. 

Conclusion
Conclusão



Talvez possa parecer que trouxemos muitas coisas novas aqui, mas 
calma, que “there’s a light at the end of the tunnel”, tem uma luz no 
fim do túnel – viu, essa expressão aqui é igualzinha em português, 
podemos traduzir ao pé da letra sem problema nenhum. Não tente 
decorar, de uma vez só, todas as expressões antiperrengues novas que 
você aprendeu aqui. É muito mais efetivo se você praticar diariamente 
e dar atenção aos conteúdos em inglês que você consome. Temos 
certeza que você encontrará todas essas expressões em músicas, 
filmes e séries em inglês. 

Além disso, aproveite o lado maravilhoso deste conteúdo ser 
distribuído como e-book: salve-o no seu celular ou computador e 
sempre carregue com você! Assim, no exato momento que der branco 
ou bater uma dúvida, as respostas estarão a um clique de distância! 
Ah, e se quiser saber mais expressões antiperrengue ou expandir o 
seu estudo do inglês da vida real, venha nos seguir no Instagram: 
@fluencytvingles. 

Por fim, esperamos que você tenha gostado e dado algumas risadas 
com este e-book. Escrevemos e pensamos nele com muito carinho 
e amor para todos vocês! Acreditamos que aprender inglês é algo 
divertido e esperamos que este e-book tenha sido proveitoso e 
agradável. 

Um beijo e até a próxima. 

See ya!
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