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だい１か 東京
とうきょう

に すんでいます 

Frases básicas Como usar  

私
わたし

は 東京に すんでいます。 

私は でんしゃの かいしゃで はたらいています。 

・Utiliza-se para falar onde mora. 

・Utiliza-se para falar sobre ações habituais. 

東京に すんでいます。 ・Utiliza-se para se referir ao local onde mora.  

でんしゃの かいしゃで はたらいています。 
・Utiliza-se para se referir ao local onde ocorre 

determinada ação. 

かいしゃまで でんしゃで 行
い

きます。 ・Utiliza-se para indicar o meio de transporte. 

１． 私は 東京に すんでいます。 Moro em Tóquio. 

私は でんしゃの かいしゃで はたらいています。 Trabalho numa empresa ferroviária. 

Verbos na forma TE, ou seja, com flexão terminada em “て” ou “で” (ex.: すんで) seguidos 

de “います” são utilizados para indicar hábitos ou continuidade de uma ação (Sobre a forma 

TE, veja a folha “て形
けい

(Forma TE)”). No primeiro exemplo, o verbo indica a situação do 

falante estar morando em Tóquio até o presente momento (ver Lição 4 do módulo 

Introdutório), no segundo, o comportamento habitual do falante de trabalhar para uma 

empresa de transporte ferroviário. 

私は 東京に すんでいます。 Moro em Tóquio. 

私は でんしゃの かいしゃで はたらいています。 Trabalho numa empresa ferroviária. 

 

２． 東京に すんでいます。 Moro em Tóquio. 

Para indicar onde mora, local onde uma pessoa ou objeto se encontra, adiciona-se a 

partícula “に”. (Ver lições 1, 4, 7 e 14 do módulo Introdutório) 

・Quando se quer perguntar para alguém onde está morando, utilize “どこに”. 

東京に すんでいます。 Moro em Tóquio. 

へやに エアコンが あります。 Tem ar condicionado no quarto. 

どこに すんでいますか。 Onde está morando? 

 

３． でんしゃの かいしゃで はたらいています。 Trabalho numa empresa ferroviária. 

Para indicar o local onde ocorre uma determinada atividade, adiciona-se a partícula “で” ao 

substantivo que indica local. (Ver lições 6, 11 e 13 do módulo Introdutório) 

・Quando se quer perguntar onde determinado evento ocorrerá, utiliza-se “どこで”. 

でんしゃの かいしゃで はたらいています。 Trabalho numa empresa ferroviária. 

東京の がっこうで べんきょうしています。 Estudo numa escola em Tóquio. 

どこで たべますか。 Onde irá comer?  
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４． かいしゃまで でんしゃで 行
い

きます。 Vou de trem até a empresa. 

Para indicar o meio de transporte usado para a locomoção, utiliza-se a partícula “で”. (Ver 

lição 13 do módulo Introdutório) 

・Quando se quer perguntar como ir para determinado local com o sentido de “qual 

meio/maneira”, utiliza-se “どうやって”. 

・Quando se quer perguntar quanto tempo leva para fazer algo, utiliza-se “どのぐらい”. 

かいしゃまで でんしゃで 行きます。  Vou de trem até a empresa. 

どうやって いきますか。  Como faz para ir? 

A: かいしゃまで どのぐらい ですか。 Quanto tempo leva até a empresa? 

B: 30ぷん ぐらいです。 Aproximadamente 30 minutos. 

 

Anotações メモ 


