
CONVERSATION 2 – MEETING NA OLD FRIEND.                                                  

                              Encontrando um velho(a) amigo(a). 

 

1 - I had lunch with Sue today.  

1 Eu almocei com Sue hoje. 

Comentário: “Had” é o passado irregular do verbo “To Have” (verbo ter). O 

verbo ter se transforma em verbo comer quando após o mesmo vem uma 

comida (To have pizza = comer pizza), se transforma em verbo beber quando 

após ele vem uma bebida (To have milk = Beber leite) e quando vem antes de 

uma refeição se transforma no verbo usado em português para o ato de fazer a 

mesma (To have dinner = jantar). 

 

2 – Your ex-girlfriend? 

2 Sua ex-namorada? 

Comentário: A palavra “girlfriend” quando usada por um homem significa 

namorada. Quando mulheres usam essa palavra não significa namorada, apenas 

indica que é uma amiga mais próxima. 

 

3 – Yes, We bumped into each other at the store.  

3 Sim, Nós nos encontramos casualmente na loja. 

Comentário: “To bump” é o verbo bater/chocar e a expressão “to bump up” 

significa encontrar sem intenção alguém. “Bumped” é o passado de “bump”. 

 

4 – She’s back in town? 

4 Ela está de volta à cidade? 

Comentário: ”Back” pode ser o substantivo “costas”. Usado com verbos dá ideia 

de movimento para trás, retrocesso.   

 

5 – Yeah. She moved back last month. 



5 Sim. Ela voltou no mês passado. 

Comentário: “To move” significa mover ou mudar. “Moved” é o passado de “To 

move” o uso de “back”, como já explicado dá a ideia de retorno. “Last” significa 

“último” e “last mouth” pode ser “último mês” ou “mês passado”. 

 

6 – Are you going to see her again? 

6 Você vai vê-la novamente? 

Comentário: “Going to see” literalmente significa “indo ver”. Está é uma forma 

verbal denominada “Futuro com Going To”. Pode ser traduzido como o verbo ir 

antes de um verbo no infinitivo. Onde você escreve “going to” você pode 

escrever também “gonna”. Exemplo: Are you gonna see her again? (Você está 

indo vê-la novamente? = Você vai vê-la novamente? 

 

7 – I’m single now, so I asked her on a date. 

7 Eu estou solteiro agora, então eu a chamei para sair (um encontro). 

Comentário: “date” pode significar data ou encontro romântico, “To ask” pode 

ser “perguntar” ou “chamar”. 

 

8 – What did she say? 

8 O que ela disse? 

Comentário: Em frase afirmativa o verbo “To say” (dizer) no passado é “said” e 

em frase interrogativa o verbo volta a ser “say” e colocamos “did” antes do 

sujeito com duas finalidades: Indicar que é uma pergunta e indicar que a 

pergunta está no passado. Se você ainda não conhece essas regras, dentro de 

alguns diz irá aprender o uso dos verbos auxiliares em inglês. 

 

9 – Yes, we have more catching up to do. 

9 Sim, nós temos mais papo para colocar em dia. 

Comentário: “catching up” é uma expressão que equivale em nossa língua a 

“colocar o papo em dia”. 



 

10 – Ask Sue if she keeps in touch with Karen, my ex-girlfriend.  

10 Pergunte à Sue se ela mantém contato com Karen, minha ex-namorada. 

Comentário: “touch” significa toque, “to keep touch” significa “manter 

contato”. 

 

 

 

 


