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Lição 11 Qual seu hobby? だい１１か しゅみは なんですか 

Frases básicas Como usar 

どくしょが すきです。 

Dokusho ga suki desu. 
Utiliza-se para falar de coisas que gosta. 

ギターが できます。 

Gitaa ga dekimasu. 

Utiliza-se para falar de coisas que 

consegue/ é capaz fazer. 

うちで えいがを みます。 

Uchi de eega o mimasu. 
Utiliza-se para falar onde se faz a ação. 

ときどき かいものを します。 

Tokidoki kaimono o shimasu. 

Utiliza-se para falar a frequência com que 

se faz determinada atividade. 

 

１． どくしょが すきです。 Eu gosto de leitura. 

Como visto na lição 5, utiliza-se o na-adjetivo “すきです (suki desu)” para falar sobre suas 

preferências. Após a palavra que indica algo que goste, como o seu passatempo 

(substantivo), adicione a partícula “が (ga)”, e a frase ficaria da seguinte forma: “～が すき

です”. Quando utilizar o adjetivo na forma negativa, a partícula que deve ser usada é “は” e 

a frase ficará da seguinte forma: “～は すきじゃないです (wa suki janai desu)”. 

・Utiliza-se “だいすきです (dai suki desu)” para indicar algo que gosta muito. 

・Quando quer perguntar o que gosta, utiliza-se o pronome interrogativo “なに (nani)”. 

・Quando quer perguntar mais especificamente o gênero ou o tipo, utiliza-se o pronome 

interrogativo “どんな～1
 (donna)”. 

 

どくしょが すきです。 Eu gosto de leitura. 

Dokusho ga suki desu. 

どくしょが だいすきです。 Eu gosto muito de leitura. 

Dokusho ga daisuki desu. 

どくしょは すきじゃないです。 Eu não gosto de leitura. 

Dokusho wa sukijanai desu. 

なにが すきですか。 Do que você gosta? 

Nani ga suki desu ka. 

どんな スポーツが すきですか。 De qual esporte você gosta? 

Donna supootsu ga suki desu ka. 

      

                                                   
1
 Ao utilizar o pronome interrogativo “どんな”, ele sempre virá acompanhado de um substantivo que 

representa a categoria. Como por exemplo, “どんな スポーツ (qual esporte)”, “どんな えいが (qual tipo de filme)”, 

etc. 
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２． ギターが できます。Eu toco/consigo tocar guitarra. 

Utiliza-se a expressão “～が できます (ga dekimasu)” para falar sobre habilidades e competências. Na 

lição 1 esta expressão foi utilizada para falar sobre as línguas/idiomas que consegue falar, mas nesta 

lição será utilizada para falar sobre habilidades.  

・Na forma negativa, a partícula utilizada é “は” no lugar de “が”. 

・Quando quer falar de algo que faz, mas não parecer que está se vangloriando, adiciona-se “すこし 

(sukoshi)” ou “ちょっと (chotto)” antes do verbo. 

ギターが できます。  Eu toco/consigo tocar guitarra. 

Gitaa ga dekimasu. 

ギターは できません。  Eu não toco/consigo tocar guitarra. 

Gitaa wa dekimasen. 

A: すずきさんは なにごが できますか。    Sr. Suzuki, qual língua o senhor sabe falar? 

 Suzuki-san wa nanigo ga dekimasu ka. 

B: スペインごが すこし できます。 Sei falar um pouco de espanhol. 

 Supein-go ga sukoshi dekimasu. 

 

３． うちで えいがを みます。 Eu assisto ao filme em casa. 

Para indicar onde uma ação é realizada, utiliza-se a partícula “で (de)”. O local onde acontece a ação “え
いがを みる (eega o miru - assistir ao filme)” é “うち (uchi - casa)”。 Portanto dizemos “うちで”. 

・Para perguntar o local onde ocorrerá a ação, utiliza-se o pronome interrogativo “どこ (doko)”, e 

diremos “どこで”. 

うちで えいがを みます。 Eu assisto ao filme em casa. 

Uchi de eega o mimasu. 

どこで えいがを みますか。 Onde você assiste ao filme? 

Doko de eega o mimasu ka. 

 

４． どきどき かいものを します。Faço compras de vez em quando. 

“よく (yoku - frequentemente)”, “ときどき (tokidoki - às vezes, de vez em quando)”, “あまり (amari - não 

muito)” e “ぜんぜん (zenzen - nunca)” são advérbios que indicam frequência e aparecem antes da 

expressão verbal. 

・Utiliza-se “あまり” quando a frequência é baixa e “ぜんぜん” quando a frequência é igual a zero. 

・Como “あまり” e “ぜんぜん” são advérbios com sentido negativo, os verbos ficarão também na forma 

negativa. 

よく かいものを します。 Faço compras frequentemente. 

Yoku kaimono o shimasu. 

ときどき かいものを します。 Faço compras de vez em quando. 

Tokidoki kaimono o shimasu. 

あまり かいものを しません。 Não faço compras com muita frequência.. 

Amari kaimono o shimasen. 

ぜんぜん かいものを しません。 Nunca faço compras. 

Zenzen kaimono o shimasen. 

 

だい１２か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição 

○あなたの まちでは、どんな イベントが ありますか。 

Que tipo de evento existe na sua cidade? 

○だれと いっしょに いきますか。 

Com quem você vai? 


