
 

Basketball Game 

A: Did you go to the basketball game on 

Friday? 

B: No, I couldn't make it. 

 

A: You missed a really good game. 

B: Oh, really? Who won? 

 

A: Our school did. They played really well. 

B: Too bad I was busy. I really wanted to 

go. 

 

A: Yeah, you should have. It was really 

exciting. 

B: So what was the score? 

 

A: The score was 101 to 98. 

B: Man, that was a really close game. 

A: That's what made it so great. 

B: I'll make sure and make it to the next 

one. 

 

 

 

 

 

A: Você foi para o jogo de basquete na 

sexta-feira? 

B: Não, eu não consegui. 

A: Você perdeu um jogo realmente bom. 

B: Ah, sério? Quem ganhou? 

 

A: Nossa escola ganhou.  Eles jogaram 

muito bem. 

B: Pena que eu estava ocupado. Eu 

realmente queria ir. 

 

A: Sim, você deveria ter ido. Foi realmente 

emocionante. 

B: Então, qual foi o resultado? 

 

A: O resultado foi 101 a 98. 

B: Cara, esse foi um jogo muito próximo. 

A: Isso foi o que fez ele tão ótimo. 

B: Eu vou me certificar de ir para o próximo 

jogo. 

 

 

 

 

 

  



 
A: Did you go to the basketball game on Friday? 

Você foi para o jogo de basquete na sexta-feira? 

Did you see that? = Você viu isso? 

 

B: No, I couldn't make it. 

Não, eu não consegui. 

I couldn't make it to the concert. = Eu não consegui ir ao concerto.  

 

“Make it” significa conseguir ir em algum lugar, ou chegar em algum lugar a tempo.  

 

A: You missed a really good game. 

Você perdeu um jogo realmente bom. 

 

B: Oh, really? Who won? 

Ah, sério? Quem ganhou? 

 

A: Our school did. They played really well. 

Nossa escola ganhou.  Eles jogaram muito bem. 

“Did” é o passado de “do” e “does”, e em inglês usam “do” ou “does” para não repetir o verbo, 

no caso “won”.  

Está sendo usado “did” ao invés de “does” porque a frase está no passado. 

 

B: Too bad I was busy. I really wanted to go. 

Pena que eu estava ocupado. Eu realmente queria ir. 

Too bad you’re not here. = Que pena que você não está aqui. 

 

 

 



 
A: Yeah, you should have. It was really exciting. 

Sim, você deveria ter ido. Foi realmente emocionante. 

Você pode falar “You should have”,  ou “you should have gone”.  

No contexto do diálogo, as duas frases significam “você deveria ter ido”. 

“It” no caso foi o jogo de basquete. 

 

B: So what was the score? 

Então, qual foi o resultado? 

 

A: The score was 101 to 98 (one hundred and one to ninety eight). 

O resultado foi 101 a 98. 

 

B: Man, that was a really close game. 

Cara, esse foi um jogo muito próximo. 

 

A: That's what made it so great. 

Isso foi o que fez ele tão ótimo. 

That’s é a contração de “that was”. 

 

B: I'll make sure and make it to the next one. 

Eu vou me certificar de ir para o próximo jogo. 

I just wanted to make sure… = Eu só queria me certificar… 

“Make it” significa conseguir ir em algum lugar, ou chegar em algum lugar a tempo.  
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A: Did you go to the basketball game on Friday? 

 

B: No, I couldn't make it. 

 

A: You missed a really good game. 

 

B: Oh, really? Who won? 

 

A: Our school did. They played really well. 

 

B: Too bad I was busy. I really wanted to go. 

 

A: Yeah, you should have. It was really exciting. 

 

B: So what was the score? 

 

A: The score was 101 to 98 (one hundred and one to ninety eight). 

 

B: Man, that was a really close game. 

 

A: That's what made it so great. 

 

B: I'll make sure and make it to the next one. 

 


