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Lição 14 É um templo famoso だい１４か ゆうめいな おてらです 

Frases básicas Como usar 

ふるい じんじゃ、にぎやかな まち 

Furui jinja, nigiyakana machi 

Utiliza-se para descrever o aspecto das 

cidades, lugares turísticos e construções. 

さいたまに ふるい じんじゃが あります。 

Saitama ni furui jinja ga arimasu. 

Utiliza-se para falar que pontos turísticos e 

construções há numa determinada cidade. 

えきの となり、きっさてんの まえ 

Eki no tonari, kissaten no mae 

Utiliza-se para falar sobre a localização de 

estabelecimentos e de pessoas. 

きっさてんは えきの となりに あります。 

Kissaten wa eki no tonari ni arimasu. 

Utiliza-se para falar onde se localiza um 

determinado estabelecimento. 

わたしは きっさてんの まえに います。 

Watashi wa kissaten no mae ni imasu. 

Utiliza-se para falar onde está uma 

determinada pessoa. 

１． ふるい じんじゃ、にぎやかな まち Templo xintoísta, cidade movimentada 

Expressões que qualificam cidades, pontos turísticos e construções. Existem duas classes 

de adjetivos: i-adjetivos (adjetivos terminados em “i”) e na-adjetivos (adjetivos terminados 

em “na”). (Ver Lição 5) 

・Quando utilizar i-adjetivo para qualificar um substantivo, este é colocado antes do 

substantivo e ficará da seguinte forma: “～い(i-adjetivo)＋substantivo”. 

・Quando utilizar na-adjetivo para qualificar um substantivo, este também é colocado 

antes do substantivo e ficará da seguinte forma: “～な(na-adjetivo)＋substantivo”. 

ふるい じんじゃ ちいさい ホテル templo xintoísta antigo  hotel pequeno 

Furui jinja Chiisai hoteru 

にぎやかな まち ゆうめいな おてら cidade movimentada  templo budista famoso 

Nigiyakana machi Yuumeena otera 

 

２． さいたまに ふるい じんじゃが あります。 Há um templo xintoísta antigo em Saitama. 

A expressão “～に ～が あります” é utilizada para descrever o que há em um determinado 

local, como atrações turísticas e construções existentes numa cidade. 

・Após o substantivo que indica local, adiciona-se a partícula “に (ni)”. 

・Após o nome do objeto existente, adiciona-se a partícula “が (ga)”. Mas quando a 

sentença for negativa, utiliza-se “は (wa)” no lugar desse “が”. 

・Para se perguntar o que há no local, utiliza-se o pronome interrogativo “なに (nani)”. 

さいたまに ふるい じんじゃが あります。 Há um templo xintoísta antigo em Saitama. 

Saitama ni furui jinja ga arimasu. 

ふじまちに ふるい おてらは ありません。 Não há templos budistas antigos em Fujimachi. 

Fujimachi ni furui otera wa arimasen. 

サンパウロに なにが ありますか。 O que há em São Paulo? 

San Pauro ni nani ga arimasu ka.  
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３． えきの となり、きっさてんの まえ  Ao lado da estação, na frente do café 

Para indicar a localização de estabelecimentos ou pessoas, a expressão utilizada será: 

“(estabelecimento/pessoa)の(localização)”. Como “localização” podemos utilizar as seguintes palavras: 

“まえ(mae - frente)”, “うしろ(ushiro - atrás)”, “なか(naka - dentro)”, “となり(tonari - lado)” ou “ちかく(chikaku - 

perto/próximo)”. Fiquem atentos, pois em português a ordem utilizada é inversa do japonês. Ou seja, 

“(localização) de (estabelecimento/pessoa)”. 

えきの となり Ao lado da estação  

Eki no tonari 

きっさてんの まえ Na frente da cafeteria 

Kissaten no mae 

 

４． きっさてんは えきの となりに あります。 A cafeteria fica ao lado da estação. 

Utiliza-se a expressão “～は ～に あります” para indicar a localização de determinado ponto turístico, 

loja ou construção.  

・A sentença negativa terá a seguinte forma:“～は ～には ありません”. 

・O pronome interrogativo utilizado para perguntar onde está localizado algo é “どこ (doko)”. 

きっさてんは えきの となりに あります。 A cafeteria fica ao lado da estação. 

Kissaten wa eki no tonari ni arimasu. 

A: えきの となりに ぎんこうが ありますか。 Tem um banco ao lado da estação? 

 Eki no tonari ni ginkoo ga arimasu ka. 

B: えきの となりには ありません。 Ao lado da estação, não tem.  

 Eki no tonari ni wa arimasen. 

きっさてんは どこに ありますか。 Onde tem uma cafeteria? 

Kissaten wa doko ni arimasu ka. 

 

５． わたしは きっさてんの まえに います。 Estou em frente à cafeteria. 

Assim como a expressão “～は ～に あります” é utilizada para falar da posição de algo, ao trocar o 

verbo da frase por “います (imasu)”, ou seja, “～は ～に います” fala-se da localização de uma pessoa. 

・A sentença negativa terá a segunte forma: “～は ～には いません”. 

・A sentença utilizada para perguntar a localização de alguém é “～は どこに いますか”. É possível 

utilizar também “～は どこですか (wa doko desu ka)” que foi estudada na Lição 8. 

わたしは きっさてんの まえに います。 Eu estou em frente à cafeteria. 

Watashi wa kissaten no mae ni imasu. 

すずきさんは えきの まえには いません。 O sr. Suzuki não está em frente à estação. 

Suzuki-san wa eki no mae ni wa imasen. 

マリアさんは どこに いますか。 Onde está a sra. Maria? 

Maria-san wa doko ni imasu ka. 

 

だい１５か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição 

○いま ほしい ものが ありますか。 

Tem algo que queira no momento? 

○よく どこで かいものを しますか。 

Onde você costuma fazer compras? 


