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Como dizer PRESTAR em Inglês? Existem tantos significados para a palavra prestar que
dizermos que ela significa conceder, seria apenas um deles.
Prestar é uma palavra que compõe uma infinidade de collocations em Português. Isso
mesmo, em Português!
Já tratamos do assunto o que são collocations em Inglês e você pode conferir um dos artigos
mais visualizados do blog Inglês no Teclado acessando esse link.
Nesse post, resolvemos reunir collocations em Português com a palavra prestar e encontrar
as expressões equivalentes que contém o sentido de prestar em Inglês.
Confira abaixo como dizer prestar em Inglês em 17 contextos completamente diferentes! Se
mesmo após ler esse artigo você não encontrou o que estava procurando, deixe o seu
comentário abaixo que ficaremos super alegres em responder.
Como dizer PRESTAR em Inglês? Confira 17 contextos!

1. Prestar informações em Inglês
Para dizer prestar informações em Inglês, podemos montar frases como:
Ex: This agenda has been prepared to provide information regarding an upcoming meeting at
the New York City Council.
Ex: Prosecutors said that Kenya is not complying with international court orders to provide
information.

2. Prestar vestibular em Inglês
Se você está procurando como dizer prestar vestibular em Inglês, saiba que podemos escolher
algo como “processo seletivo” para substituir a o termo vestibular em Inglês. Já que vestibular
é usado apenas no Brasil
Ex: Did you take the entrance exams?
Ex: When is she taking the entrance exams?

1/5

Inglês no Teclado
Só mais um site WordPress
http://inglesnoteclado.com.br

3. Prestar esclarecimento em Inglês
Prestar esclarecimento em Inglês é provide clarification.
Ex: He must provide clarification on reported destruction of files of historical nature.
Ex: She was asked by CNN directors for providing clarification.

4. Prestar contas em Inglês
Account for é uma boa opção para prestar contas em Inglês.
Ex: Governors must account for every penny.
Ex: The organization must account for its activities.

5. Prestar atenção
Pay attention é a opção para prestar atenção.
Ex: How well did you pay attention to the class?

6. Prestar serviços
Render services é uma boa opção para prestar serviços em Inglês.
Ex: They render services to the mining industry.

Veja esses artigos que podem te interessar:
Pronúncia do ING em Inglês: o G é mudo?
Todos os verbos auxiliares em Inglês: revisão
Palavras sem plural em Inglês – dicas!

7. Prestar apoio
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Para dizer prestar apoio em Inglês, podemos dizer provide assistance ou até mesmo provide
help.
Ex: I’m always ready to provide humanitarian assistance.
Ex: I asked the senator to provide help for local farmers.

8. Prestar depoimento
Podemos escolher o verbo testify para prestar depoimento em inglês ou depor em Inglês.
Ex: I was notified to testify as a witness against the accused.
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Ex: He testified in court.

9. Prestar queixa
Uma possível alternativa para prestar queixa em Inglês é press charges.
Ex: She agreed not to press charges against me if I agreed to pay for the damages.

10. Prestar concurso
Seguindo a linha de raciocínio de prestar vestibular (que também é um tipo de concurso) para
prestar concurso em Inglês podemos dizer take a public tendering ou take a civil service
examination.
Ex: Is there a fee to apply for or take a civil service examination?
Ex: Did you take your civil service test?
Ex: He take and passed the civil service examination.
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11. Prestar o ENEM

Devemos lembrar que o termo ENEM é uma abreviação para Exame Nacional do Ensino
Médio. Esse exame em específico ocorre apenas no Brasil. Na língua inglesa, podemos optar
por algumas alternativas como take the National High School Exam ou take the National
Assessment of Secondary Education para dizer prestar o ENEM. Veja:
Ex: She took the National High Scool Exam last weekend.

13. Prestar solidariedade
Para dizer prestar solidariedade em Inglês podemos dizer show solidarity.
Ex: I learned supporters want to march tomorrow to show solidarity with their leaders.

14. Prestar socorro
Na língua inglesa, podemos optar por send/provide (urgent) relief para dizer prestar socorro
em Inglês.
Ex: They sent urgent relief to Nepal.

15. Prestar cuidados
Podemos dizer provide care para prestar cuidados em Inglês.
Ex: Some healt professionals provide care and treatment services for patients in private homes.

16. Prestar homenagem
A expressão equivalente com o sentido de prestar homenagem em Inglês é pay tribute
Ex: We will have a reception to pay tribute to the work of the committee.

17. Não prestar para nada
Para dizer não prestar para nada em Inglês com o sentido de inútil, diga: to be useless.
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Ex: This pen is useless because it’s out of ink.

Outros artigos imperdíveis:
Pronúncia do ING em Inglês: o G é mudo?
Todos os verbos auxiliares em Inglês: revisão
Palavras sem plural em Inglês – dicas!
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