Introdutório (A1) Rikai にゅうもん りかい

VAMOS RELEMBRAR

（

）がつ（

）にち

Nome なまえ:

Lição 7 Há 3 quartos だい 7 か へやが 3 つ あります

Frases básicas

Como usar

いえに エアコンが あります。
Ie ni eakon ga arimasu.

Utiliza-se para falar o que tem em casa.

いえに ねこが います。
Ie ni neko ga imasu.

Utiliza-se para falar quem ou o que (seres
animados) há na casa.

ベッドが ２つ あります。
Beddo ga futatsu arimasu.

Utiliza-se para falar o que e em que
quantidade tem no quarto.

わたしの いえは せまいです。
Watashi no ie wa semai desu.

Utiliza-se para falar como é a casa onde
mora.

１． いえに エアコンが あります。 Tem ar condicionado em casa.
いえに ねこが
います。 Tem um gato em casa.
Usa-se quando o falante quer transmitir uma nova informação sobre algo ou alguém
indicando onde se encontra.
Para indicar a existência de seres inanimados (objetos, vegetais), utiliza-se o verbo “ありま
す (arimasu)”.
Para indicar a existência de seres animados (pessoas e animais), utiliza-se o verbo “います
(imasu)”.
・ Na forma negativa, utiliza-se a partícula “ は (wa)” no lugar do “ が (ga)” para
acompanhar o sujeito da frase.
・Quando se quer perguntar se há algo ou não, utiliza-se a partícula interrogativa “か (ka)”
no final da frase.
・Quando se quer perguntar o que tem, utiliza-se o pronome interrogativo “なに (nani)”.
・Quando se quer perguntar se tem alguém, utiliza-se o pronome interrogativo “だれ
(dare)”.
いえに エアコンが あります。
Tem ar condicionado em casa.
Ie ni eakon ga arimasu.
いえに ねこが います。
Tem gato em casa.
Ie ni neko ga imasu.
へやに テレビは ありません。
Não há televisão no quarto.
Heya ni terebi wa arimasen.
アパートに いぬは いません。
Não há cachorro no apartamento.
Apaato ni inu wa imasen.
いえに テレビが ありますか。
(Você) tem televisão em casa?
Ie ni terebi ga arimasu ka.
いえに いぬが いますか。
(Você) tem cachorro em casa?
Ie ni inu ga imasu ka.
へやに なにが ありますか。
O que você tem no quarto?
Heya ni nani ga arimasu ka.
へやに だれが いますか。
Tem alguém no quarto?
Heya ni dare ga imasu ka.

© 2017 Fundação Japão em São Paulo

２． ベッドが ２つ あります。 Há 2 camas.
É utilizado para indicar a quantidade de objetos ou pessoas.
Utiliza-se a partícula “に (ni)” para indicar um lugar ou posição e a partícula “が (ga)” para indicar o
sujeito. Não adicione partícula depois da quantidade. Utiliza-se “あります(arimasu)” para indicar a
existência de objetos e plantas (seres inanimados) e “います(imasu)” para pessoas e animais (seres
animados).
lugar, posição に objeto が
quantidade あります。
lugar, posição に pessoa が
quantidade います。
・Utiliza-se “いくつ (iktusu)” para perguntar a quantidade de objetos.
・Utiliza-se “なんにん (nanin)” para perguntar a quantidade de pessoas.
・Utiliza-se “ひき (hiki)” para contar a quantidade de animais, tais como animais de estimação.
へやに ベッドが ２つ あります。
Heya ni beddo ga futatsu arimasu.
クラスに がくせいが １５にん います。
Kurasu ni gakusee ga juugo-nin imasu.
A: いえに へやが いくつ ありますか。
Ie ni heya ga ikutsu arimasu ka.
B: ６つ あります。
Muttsu arimasu.
A: クラスに がくせいが なんにん いますか。
Kurasu ni gakusee ga nan-nin imasu ka.
B: ２０にん います。
Nijuu-nin imasu.
A: ペットが いますか。
Petto ga imasu ka.
B: はい、いぬが ２ひき います。
Hai, inu ga ni-hiki imasu.

No quarto há 2 camas.
Na classe há 15 alunos.
Quantos quartos tem na casa?
Há 6.
Quantos estudantes há na sala?
Há 20 (estudantes).
Tem animal de estimação?
Sim, tenho 2 cachorros.

３． わたしの いえは せまいです。 A minha casa é apertada/pequena.
Na língua japonesa há os "i-adjetivo" e "na-adjetivo". A característica dos “i-adjetivos” é a terminação em
“い”como “おおきい (ookii)”, “あかるい (akarui)” e “ひろい (hiroi)”. Diferentemente dos adjetivos em
português, em japonês eles flexionam. A forma afirmativa é "～いです" e a negativa é "～くないです".
(Consulte a Lição 6)
Afirrmativo
～いです
~ i desu
わたしの いえは せまいです。
Watashi no ie wa semai desu.
マリアさんの いえは せまくないです。
Maria-san no ie wa semakunai desu.

Negativo
～いくないです
~ i kunai desu
A minha casa é pequena.
A casa da Maria não é pequena.

だい８か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição
○へやの どこに なにが ありますか。
O que há e onde estão os objetos no seu quarto?
○ともだちの いえに いったとき、ともだちが いえに きた とき、どんな ことを はなしますか。
Sobre o que você conversa quando visita ou recebe um amigo em casa?
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