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Lição 15 Que fofo! だい１５か かわいい！ 

Frases básicas Como usar 

わたしは アクセサリーが ほしいです。 

Watashi wa akusesarii ga hoshii desu. 

Utiliza-se para falar sobre algo que 

deseja ou queira comprar. 

わたしは カーラさんに はなを あげます。 

Watashi wa Kaara-san ni hana o agemasu. 

Utiliza-se para falar que dará algo 

ou presenteará uma pessoa. 

カーラさんは ホセさんに チョコレートを もらいました。 

Kaara-san wa Hose-san ni chokoreeto o moraimashita. 

Utiliza-se para falar que ganhou 

algo de alguém. 

きょねん にほんで とけいを かいました。 

Kyonen nihon de tokee o kaimashita. 

Utiliza-se para falar o que e onde 

comprou algo. 

 

１． わたしは アクセサリーが ほしいです。 Eu quero um acessório (bijuteria). 

É uma expressão utilizada para falar sobre algo que deseja ou quer comprar. A forma 

utilizada é “(eu/falante) は Ｎ  (objeto)が ほしいです ”. Esta expressão não pode ser 

utilizada para expressar o que uma outra pessoa deseja, mas é possível utilizá-la para 

perguntar o que ela deseja. 

 

・Em muitos casos o sujeito é omitido.  

・Uma expressão similar a esta seria “Ｖます＋たいです  (tai desu)”, que indica a 

vontade/desejo de fazer uma ação. (Obs.: será estudada com mais detalhes na Lição 18) 

・O pronome interrogativo para perguntar o que o interlocutor deseja é “なに (nani)”. 

 

（わたしは）アクセサリーが ほしいです。      (Eu) quero um acessório (bijuteria). 

(Watashi wa) akusesarii ga hoshii desu. 

A: カーラさんは なにが ほしいですか。      O que a Carla quer/deseja? 

 Kaara-san wa nani ga hoshii desu ka. 

B: おもしろい Ｔシャツが ほしいです。       Quero uma camiseta interessante. 

 Omoshiroi T-shatsu ga hoshii desu. 
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★Se quiser dizer a quantidade do objeto que deseja, após o substantivo adiciona-se 

“número+sufixo numeral”. 

O sufixo numeral varia de acordo com o tipo de objeto que está sendo contado. (Consulte a 

pág. 192 do livro didático) 

～まい Objetos finos na espessura (Ex.: papéis, cartões, bilhetes, selos, camisas, etc) 

～ほん Objetos longos e finos (Ex.: garrafas, lápis, guarda-chuvas, bananas, etc.) 

～こ 
Objetos pequenos e arredondados (Ex.: maçãs, bolas, anéis, bombons, etc.) 

Pode ser contado também como “ひとつ (hitotsu)”, “ふたつ (futatsu)”,..... 

～さつ Livros e cadernos  

～にん Pessoas  

～だい Eletroeletrônicos, eletrodomésticos e automóveis 

 

えはがきが ８まい ほしいです。   Quero 8 cartões postais. 

Ehagaki ga hachi-mai hoshii desu. 

かさが １ぽんと ハンカチが ３まい ほしいです。 Quero 1 guarda-chuva e 3 lenços. 

Kasa ga ippon to hankachi ga san-mai hoshii desu. 

 

 

２． わたしは カーラさんに はなを あげます。 Eu darei flores à Carla. 

É utilizada para indicar que o sujeito da oração dará algo a alguém e a frase ficará da 

seguinte forma: “(Pessoa que dá o objeto)は (pessoa que recebe o objeto)に (objeto)を 

あげます”. 

・O pronome interrogativo utilizado para perguntar a quem dará/foi dado algo é “だれ 

(dare)”. 

・O pronome interrogativo utilizado para perguntar o que dará/foi dado é “なに (nani)”. 

 

わたしは カーラさんに チョコレートを あげます。 

Watashi wa Kaara-san ni chokoreeto o agemasu. 

Eu darei chocolates à Carla. 

すずきさんは ともだちに とけいを あげました。 

Suzuki-san wa tomodachi ni tokee o agemashita. 

Sr. Suzuki deu um relógio a um 

amigo. 

だれに にほんごの ほんを あげましたか。 

Dare ni nihongo no hon o agemashita ka. 

Para quem você deu o livro de 

língua japonesa? 

おかあさんに なにを あげますか。 

Okaasan ni nani o agemasu ka. 

O que você dará à sua mãe? 

 

★No entanto, esta expressão não é utilizada para dizer que recebi algo de alguém. 

Neste caso, o verbo utilizado é “もらいます (moraimasu)”. (Veja nas frases abaixo). 

× ホセさんは わたしに はなを あげました。 Jose deu flores para mim. 

    Jose-san wa watashi ni hana o agemashita 

○ わたしは ホセさんに はなを もらいました。 Eu ganhei flores do Jose. 

   Watashi wa Jose-san ni hana o moraimashita  
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３． カーラさんは ホセさんに チョコレートを もらいました。  

A Carla ganhou chocolates do Jose. 

“もらいます (moraimasu)” indica que recebeu algo de uma pessoa. A frase fica da seguinte 

forma: “(quem recebe o objeto) は (quem oferece o objeto) に (objeto) を もらいます”. 

 

カーラさんは ホセさんに チョコレートを もらいました。 A Carla ganhou chocolates do Jose. 

Kaara-san wa Hose-san ni chokoreeto o moraimashita. 

わたしは ははに Ｔシャツを もらいました。 Eu ganhei uma camiseta da minha mãe. 

Watashi wa haha ni T-shatsu o moraimashita. 

 

 

４． きょねん にほんで とけいを かいました。 

No ano passado comprei um relógio no Japão. 

A partícula “を” indica o objeto que comprou e “で (de)” indica o local onde comprou. A 

forma passada afirmativa do verbo “かいます (kaimasu)” é “かいました (kaimashita)” e  a 

passada negativa é “かいませんでした (kaimasen deshita)”. 

 

はなやで はなを かいました。 

Hana’ya de hana o kaimashita. 

Comprei flores na floricultura. 

A:  きのう ほんやで なにを かいましたか。 

Kinoo hon’ya de nani o kaimashita ka. 

O que você comprou na livraria 

ontem? 

B:  ざっしを かいました。 

Zasshi o kaimashita. 

Comprei uma revista. 

 

★A expressão “どこで かえますか” é utilizada para perguntar onde é possível comprar algo. 

A: おもしろい Ｔシャツは どこで かえますか。 Onde posso comprar uma camiseta divertida? 

 Omoshiroi T-shatsu wa doko de kaemasu ka. 

B: はらじゅくで かえますよ。 Pode-se comprar em Harajuku. 

 Harajuku de kaemasu yo. 

 

 

 

だい１６か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição 

○よく ようふくを かいますか。ようふくは いくらですか。 

Você compra roupas com muita frequência? Quanto custam as suas roupas? 

○かいものを するとき みせの ひとに どんな ことを いいますか。 

O que você diz ao atendente quando faz compras? 


