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EXPRESSÕES

Agarra-me senão vou a ele: me segura senão vou dar em cima dele

Ao pé de ti ou ao pé de alguma coisa: perto

Até amanhã: tchau

Até para a semana: até semana que vem

Bate cinco: bate aqui/toca aqui

Beber na barra: beber no balcão

Boa tarde: expressão usada para cumprimentos até 20h; depois desse 

horário, é “boa noite”

Branqueamento de capitais: lavagem de dinheiro

Bué da fixe: muito legal

Carregar no botão: apertar o botão

Chegar-lhe a roupa ao pelo: bater em alguém

Com licença: usado no final de ligação telefônica ou ao se despedir

Dá cá um bacalhau / dá cá um passou bem: dá aqui um aperto de mão

Dar uma vista de olhos: olhar

Deitar fora: jogar fora 

Dois conjuntos: duas cópias do mesmo documento

É da pica: bom pra caralho

És um prato: és uma comédia

Está a vir-me!/Estou a vir-me! Quer vir-se?: melhor hora do sexo

Estar cheia de: estar com ...(sede, frio, fome)
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Estar com os copos: estar bêbado

Eu alinho: eu concordo (no sentido de “eu topo”). Ex.: Vamos nos en-

contrar no bar tal. 

Eu gostava: eu queria, eu gostaria

Faixa de pedestre: passadeira de peão

Falamos sem fim: falamos muito

Fazer batota: criar truques

Fazer bico: sexo oral

Fazer de parva: fazer de bobo

Fazer disparates e asneiras: fazer bobagens

Ficar/estar à risca: Ficar/Estar em apuros

Já está: pronto

Levantar dinheiro no banco: retirar, sacar dinheiro no banco

Maldisposto: quando se está doente

Mandar o Bernardo ir à feira: afogar o ganso, plantar a mandioca

Mulheres jarra: mulheres que fazem figuração em eventos esportivos

Não me acredito: custa-me acreditar

Não tem capacidade de encaixe / Não se encaixa: não tem capacida-

de de agir conforme a situação (não entende)

Passar a graxa: puxar o saco

Pessoa em condição de sem-abrigo: pessoa em situação de rua

Pior que estragada: muito irritada

Qual é a coisa?/Qual é ela?: o que é?

Robin dos bosques: Robin Hood

Ser uma seca: ser chata(o); sinônimo de tédio, também

Ter com alguém: encontrar alguém

Você tem muita lata: você tem muita atitude, cara de pau

Zona de restauração: praça de alimentação

VOLTA AO SUMÁRIO


