
 
 

 

 
 

Take Expressions 

Como muito outros verbos em Inglês, o verbo Take é usado em varias 
expressões que devem ser conhecidas para uma tradução confiável. 
Here are the most used ones. (Aqui estão as mais usadas) 

 
 
It takes time 

Leva tempo – It takes time to learn English. 
You need to study hard. 
Leva tempo para aprender Inglês. Você tem que estudar pra valer. 

 
Take a break 

Fazer uma pausa- You are working too much.Take a break and have 
a coffee. 
Voce esta trabalhando demais.Faça uma pausa e tome um café 

Take a chance 
Arriscar – Sometimes we have to take a chance to go forward. 
Às vezes temos que arriscar para ir em frente. 

Take a course 
Fazer um curso- Next year I’ll take an English course. 
No ano que vem farei um curso de Inglês 

Take a leak / piss 
Urinar , mijar- I’ve drank to much beer and I need to take a leak. 
Tomei muita cerveja e preciso urinar(mijar) 

Take a look 
Dar uma olhada- Take a look at my new car. Do you like it? 
Dê uma olhada no meu carro novo. Você gosta? 

 
Take a nap 

Tirar uma soneca – On Sundays it is wonderful to take a nap after 
lunch. 
Aos domingos é maravilhoso tirar uma soneca após o almoço. 

 
Take a rest 

Tirar um descanso, descansar .It has been a long day. I need to 
take a rest. 
Tem sido um longo dia.Preciso tirar um descanso. 

 

Take a shower 

Tomar um banho – All I want on a Friday afternoon is to get home 
and take a shower. 
Tudo que quero numa sexta feira a tarde é chegar em casa e tomar 
um banho. 

Take a taxi 
(bus,train, ect.) 

Pegar um taxi (avião, onibus)-Take a táxi to the airport to take the 
plane to England. 
Pegue um taxi até o aeroporto para pegar o avião para a Inglaterra 

 

Take a test 

Fazer um exame – I need to take a blood test to check my health. 
Preciso fazer um exame de sangue para verificar minha saúde. 
Next week I’ll take a test to get into the university. 
Semana que vem vou fazer um teste para entrar na universidade. 

Take a trip 
Fazer uma viagem – I’ll take a trip to England on my vacation. 
Farei uma viagem à Inglaterra em minhas férias. 

 
Take advantage 

Levar vantagem – Don’t try to take advantage of my weakness, she 
said. 
Não tente tirar vantagem de minha fraqueza, disse ela. 

Take advice 
Aceitar conselhos – Take my advice and stay home today. 
Aceite meu conselho e fique em casa hoje. 

 



 
 

 

Take apart Separar,desmontar – I need to take the drive apart to find the 
computer problem. 
Preciso desmontar o drive para encontrar o problema do 
computador 

Take back 
Levar de volta – When you go downtown take back the libray book. 
Quando for ao centro leve de volta( devolva) o livro da biblioteca. 

 
Take care 

Tomar conta, cuidar-se , ser cuidadoso(a).Take care of yourself, 
think safety. 
Cuide-se, pense em segurança. 

Take care of 
Cuidar de- You can go to the movies. I’ll take care of the baby. 
Pode ir ao cinema.Eu cuido do bebê. 

Take effect 
Ter efeito, vigorar (lei) – The law will take effect from now on. 
A lei vai vigorar de hoje em diante. 

 
Take into 
consideration 

Levar em consideração – Before you change your job, take in 
consideration all the aspects of it. 

Antes de trocar de emprego, leve em consideração todos os 
aspectos disso 

Take it as 
Supor, aceitar como - Ok, I’ll take it as a “Yes”. 
OK, aceitarei isso como um “sim” 

Take it easy 
Vá com calma, acalme-se.- Don’t rush, take it easy you have time. 
Não corra, vá com calma você tem tempo 

Take it or leave it 
É pegar ou largar – That’s the final offer. Take it or leave it. 
Essa é a oferta final. É pegar ou largar 

 
Take lessons 

Tomar aulas – I need to take drinving lessons to get my driver 
license. 
Preciso fazer aulas de volante para tirar minha carta de motorista. 

 
Take liberties 

Tomar liberdades – Don’t take liberties with me. I don’t know you 
so well. 
Não tome liberdades comigo. Não te conheço tão bem 

Take medicine 
Tomar remédio- Take your medicine or you’ll never get over. 
Tome seu remedio ou nunca vai se recuperar. 

Take an injection 
Tomar uma injeção – Take an injection to get rid of the flu 
Tome uma injeção para livrar-se da gripe. 

 
Take notes 

Fazer anotações, anotar – Please, take notes of everything she 
says. 
Por favor, anote tudo que ela diz. 

 
Take off 

Decolar, ir embora – The plane to New Yourk will take off at 3:00 
pm. 
O avião para Nova York vai decolar as 3:00 da tarde 

 
Take off (*ver obs:) 

Tirar (ou despir) alguma coisa –Take off your shoes before entering 
a japanese house. 
Tire os sapatos antes de entrar em uma casa japonesa. 

 
Take out 

Levar alguém para sair, remover alguma coisa. 
Please, take out this table. It’s blocking the way. 
Por favor, remova esta mesa.Ela está bloqueando a passagem 

Take over 
Assumir controle, tomar conta- Ok, I’ll take over the ship now. 
Ok, eu assumo o controle do navio agora. 



 
 

 

 
Take part 

Fazer parte, participar – Athletes love to take part in the Olympic 
Games. 
Atletas adoram fazer parte dos Jogos Olímpicos. 

 
Take place 

Acontecer, ocorrer. – The next Soccer World Cup will take place in 
Brazil. 
A próxima Copa Mundial da Futebol vai acontecer no Brasil. 

Take the blame 
Assumir a culpa – I can’t take the blame for your mistakes,sorry. 
Não posso assumir a culpa por seus erros, desculpe. 

 

Take the responsibility 

Assumir a responsabilidade- Managers have to take responsibility 
for the employees' work. 
Gerentes tem que assumir responsabilidade pelo trabalho dos 
empregados. 

Take your time 
Não se apresse – It’s early yet, take your time. 
Ainda é cedo, não se apresse. 

 
 

*OBS: Take off, tambem se usa para falar sobre a decolagem de aviões. 

The plane to New York will take off at ten o'clock. 
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Visite o site: www.steacher.pro.br – Há muito mais para você 

====================================================================== 

http://www.steacher.pro.br/

