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Lição 5 Do que você gosta? だい５か なにが すきですか 

Frases básicas  Como usar  

にくが すきです。 

Niku ga suki desu. 
Utiliza-se para falar sobre o seu prato favorito.  

やさいは すきじゃないです。 

Yasai wa suki janaidesu. 

Utiliza-se para falar sobre comidas que não 

gosta.  

あさごはんを たべます。 

Asagohan o tabemasu. 
Utiliza-se para falar sobre o que irá comer.  

コーヒーを よく のみます。 

Koohii o yoku nomimasu. 

Utiliza-se para falar sobre a frequência com 

que ingere determinada bebida.  

 

１． にくが すきです。やさいは すきじゃないです。 

Gosto de carne. Não gosto de verduras e legumes. 

Utiliza-se “すきです (sukidesu)” para dizer que gosta de alguma coisa e a partícula utilizada com o 

objeto é “が (ga)”. 

・“すきです” é um na-adjetivo.
1
 

・A forma afirmativa do na-adjetivo é “です (desu)” e a forma negativa é “じゃないです (janaidesu)”.
2
 

・Na forma negativa, a partícula utilizada com o objeto é “は (wa)”. 

・Em frase interrogativa, insira “か (ka)” no final da frase. 

・Quando quiser perguntar do que a pessoa gosta, utiliza-se “なに (nani)”. 

 

にくが すきです。 Gosto de carne. 

Niku ga suki desu. 

さかなは すきじゃないです。 Não gosto de peixe. 

Sakana wa suki janaidesu. 

にくが すきですか。 (Você) gosta de carne? 

Niku ga suki desu ka. 

なにが すきですか。 Do que você gosta? 

Nani ga suki desu ka. 

 

 

                                                   
1
 Há 2 tipos de adjetivos na língua japonesa: i-adjetivo, terminado em “い”; na-adjetivo, terminado em 

“な”. 
2
 Igual a frases com substantivos. 
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２． あさごはんを たべます。Tomo café da manhã. 

Utiliza-se “を” para indicar o objeto direto dos verbos comer e beber. 

・A forma afirmativa do verbo é “～ます (masu)” e a forma negativa é “～ません (masen)”. 

・Na forma negativa, a partícula utilizada com o objeto é “は (wa)”. 

・Em frase interrogativa, insira “か (ka)” no final da frase. 

・Para perguntar o que a pessoa quer comer ou beber, utiliza-se “なに (nani)”. 

 

パンを たべます。 Como pão. 

Pan o tabemasu. 

さかなは たべません。 Não como peixe. 

Sakana wa tabemasen. 

あさごはんを たべますか。 Toma café da manhã? 

Asagohan o tabemasu ka. 

なにを たべますか。 O que você come? 

Nani o tabemasu ka. 

 

☆Em português, quando oferecemos uma comida ou bebida dizemos “Quer um...?”.  Em japonês podemos dizer 

“～たべますか(tabemasu ka)。(Literalmente: Você come ....? )” e “～のみますか(nomimasu ka)。(Literalmente: Você 

bebe...?)”. Neste caso, a partícula é omitida.  

コーヒー、のみますか。 Quer um café? 

Koohii, nomimasu ka. 

 

３． コーヒーを よく のみます。 Bebo café frequentemente. 

Para representar a frequência do verbo, deve-se utilizar: "いつも (itsumo - sempre)", "よく(yoku - frequentemente)" 

ou "あまり (amari - não muito) ". 

・Quando utilizar “いつも／よく”, o verbo que o acompanha deve estar na forma afirmativa “～ます (masu)”. 

・Quando utilizar “あまり”, o verbo que o acompanha deve estar na forma negativa “～ません (masen)”. 

・Utiliza-se “よく～ますか” quando perguntamos a frequência. 

 

いつも あさごはんを たべます。 Eu sempre tomo café da manhã. 

Itsumo asagohan o tabemasu. 

コーヒーを よく のみます。 Eu frequentemente bebo café. 

Koohii o yoku nomimasu. 

コーヒーは あまり のみません。 Eu não bebo muito café. 

Koohii wa amari nomimasen. 

あさごはんを よく たべますか。 Você toma café da manhã frequentemente? 

Asagohan o yoku tabemasu ka. 

 

 

Partículas  

“は (wa)” 

O que preceder esta partícula será o tema ou assunto da frase. 

・Quando quiser dizer que alguém gosta de algo, utiliza-se “（pessoa）は” no início da frase. 

わたしは にくが すきです。 Eu gosto de carne. 

Watashi wa niku ga suki desu. 
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・ “は” também é utilizado quando se deseja limitar o assunto. Por exemplo: quando se quer abordar algo dentro de 

um determinado tema como “comida” ou “bebida”.    

たべものは なにが すきですか。 Que comida você gosta? 

Tabemono wa nani ga suki desu ka. 

のみものは なにが すきですか。 Que bebida você gosta? 

Nomimono wa nani ga suki desu ka. 

・Como vimos acima, a partícula “は” pode ser utilizada quando fazemos uma pergunta para a pessoa com quem 

estamos conversando ou quando se quer limitar o assunto. Neste caso, para fazer uma pergunta, abrevia-se a frase e 

pergunta-se terminando o enunciado com a partícula “は”, com elevação na entonação. 

A: わたしは にくが すきです。Bさんは？ Eu gosto de carne. E B (pessoa)? 

 Watashi wa niku ga suki desu. B-san wa? 

B: わたしも にくが すきです。 Eu também gosto de carne. 

 Watashi mo niku ga suki desu. 

A: さかなは？ E peixe? 

 Sakana wa? 

 

“も (mo)” 

Quando deseja falar “também”, deve-se alterar o “が” ou “は” por “も”. (consultar Lição 3)  

わたしは にくが すきです。 Eu gosto de carne. 

Watashi wa niku ga suki desu.  

わたしも にくが すきです。 Eu também gosto de carne. 

Watashi mo niku ga suki desu. (↑Assim como você, eu também.) 

わたしは にくも すきです。 Eu gosto de carne também. 

Watashi wa niku mo suki desu. (↑Tal como o peixe, a carne também.) 

 

“と (to)” 

Ao citar mais de 2 substantivos como “A e B”, utilize “と” entre eles. Não é possível utilizar “と” para unir 2 adjetivos ou 

frases. Ou seja, “と” não é utilizado entre adjetivos e frases como “e” na língua portuguesa . (consultar Lição 4) 

わたしは にくと たまごが すきです。 Eu gosto de carne e ovos. 

Watashi wa niku to tamago ga suki desu. 

 

 

だい６か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição 

○あなたは ひるごはんを いつも どこで たべますか。 

Onde você costuma almoçar? 

○ファーストフードの みせで たべますか。なにを たべますか。 

Você come em restaurante de pratos rápidos (fast-food)? O que você come? 

 


