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Lição 3 Prazer em conhecer だい３か どうぞ よろしく 

Frases básicas Como usar  

わたしは カーラです。 

Watashi wa kaara desu. 

Utiliza-se para falar seu nome, profissão ou 

nacionalidade. 

わたしは にほんごが できます。 

Watashi wa nihongo ga dekimasu. 
Utiliza-se para falar que língua domina. 

わたしも エンジニアです。 

Watashi mo enjinia desu. 

Utiliza-se para falar que “também” é algo que o 

interlocutor disse. 

 

１． わたしは カーラです。 Eu sou Carla. 

“Ａは Ｂです” é utilizado quando queremos dizer que “A é B (A=B)”. 

・“A” é o assunto (tema) ou sujeito da oração e “B” é a explicação do que é ou quem é “A”.  

・Depois de “A” emprega-se a partícula “は”. Este “は” é lido como “wa”.  

・Nas orações negativas, o “です (desu)” torna-se “じゃないです (janaidesu)”. 

・Nas orações interrogativas, no final da frase acrescenta-se “か” e pronuncia-se com 

uma elevação na entonação.  

 

 

Afirmativa: わたしは がくせい です。 Eu sou estudante. 

 Watashi wa gakusee desu. 

Negativa: わたしは がくせい じゃないです。 Eu não sou estudante. 

 Watashi wa gakusee janai desu. 

Pergunta 1
a
: カーラさんは がくせい ですか。 A Carla é uma estudante? 

 Kaara-san wa gakusee desu ka. 

Pergunta 2
b
: おしごとは なん ですか。 Qual é a sua profissão? 

 Oshigoto wa nan desu ka. 

 

  

                                                   
a
 Pergunta 1: Perguntas respondidas com “sim” ou “não”. 

b
 Pergunta 2: Perguntas, com pronomes interrogativos (o quê, quando, onde, etc) 
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２． わたしは にほんごが できます／できません。 

Eu sei / não sei falar japonês. 

Quando conseguimos fazer algo, usamos “できます (dekimasu)”e quando não 

conseguimos (forma negativa), usamos “できません (dekimasen)”. 

・Coloca-se a partícula “が (ga)” após citar o que se consegue fazer. 

・Em orações negativas, usamos a partícula “は (wa)” no lugar de “が” para dizer o que 

não se consegue fazer. 

・Nas orações interrogativas, no final da frase acrescenta-se “か (ka)” e pronuncia-se 

com uma elevação na entonação.  

・Ao perguntar sobre que língua domina, utiliza-se o pronome interrogativo. 

 

Afirmativa: わたしは にほんごが できます。 Eu sei japonês. 

 Watashi wa nihongo ga dekimasu. 

Negativa: わたしは にほんごは できません。 Eu não sei japonês. 

 Watashi wa nihongo wa dekimasen. 

Pergunta1: カーラさんは にほんごが できますか。 A Carla sabe japonês? 

 Kaara-san wa nihongo ga dekimasu ka. 

Pergunta2: カーラさんは なにごが できますか。 Qual(is) língua(s) a Carla sabe? 

 Kaara-san wa nanigo ga dekimasu ka. 

 

 

３． わたしも エンジニアです。 Eu também sou engenheiro. 

O significado da partícula “も (mo)” é “também”.   

・Na frase “ＡはＢです”, ao trocar “は” por “も” estaremos dizendo “A também é B”. 

・Na sentença padrão “ＡはＢができます”,quando se consegue fazer algo além de “B”, 

troca-se “が” por “も”. Desta forma conseguimos dizer “A consegue fazer B também”. 

 

A: わたしは エンジニアです。 Eu sou engenheiro. 

 Watashi wa enjinia desu. 

B: わたしも エンジニアです。 Eu também sou engenheiro. 

 Watashi mo enjinia desu. 

 

わたしは にほんごが できます。えいごも できます。 Eu sei japonês. E inglês também.  

Watashi wa nihongo ga dekimasu. Eego mo dekimasu. 

 

 
だい４か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição 

○はじめて あった ひとと かぞくについて なにを はなしますか。 

O que você fala sobre a sua família ao conversar com uma pessoa pela primeira vez? 

○かぞくの しゃしんを みて なにを はなしますか。 

Sobre o que você fala olhando para uma foto da sua família? 

 


