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み

い

Frases básicas

Como usar

もう びじゅつかんに 行きましたか。
いいえ、まだです。

・Utiliza-se para perguntar se uma determinada ação já
foi concluída.
・Utiliza-se para responder que uma determinada ação
ainda não foi concluída.

か

買いものに 行きます。

・Utiliza-se para perguntar o objetivo pelo qual está indo
(a um determinado local).

さくらを 見に 行きます。
あさ

まえ

朝ごはんの 前に、さんぽを します。
あと

しごと

朝ごはんの 後で、仕事を します。

・Utiliza-se para falar de uma ação que acontece antes
ou depois de um acontecimento.

１． もう びじゅつかんに 行きましたか。 Você já foi ao museu de artes?
いいえ、まだです。 Ainda não.
Utiliza-se a expressão “もう” juntamente com o verbo no tempo passado “〜ました” para indicar que
um determinado fato ou ação já foi concluido. “まだ” tem o significado oposto de “もう” e demonstra
que um determinado fato ou ação ainda não foi concluido.
もう さくらを 見に 行きました。

Já fui ver o sakura.

Quando alguém utilizar a expressão “もう～ましたか” para perguntar se um determinado fato ou ação
já foi concluido, caso a resposta seja afirmativa utilizamos “はい、もう〜ました”. Caso contrário,
utilizamos a expressão “まだです” após a palavra “いいえ”.
A: もう さくらを 見に 行きましたか。

Você já foi ver o sakura?

B: はい、もう 見に 行きました。

Sim, eu já fui ver.

A: もう さくらを 見に 行きましたか。

Você já foi ver o sakura?

B: いいえ、まだです。

Ainda não.

２． 買いものに 行きます。 Vou fazer compras.
さくらを 見に 行きます。 Vou ver o sakura.
Na expressão “[substantivo]に いきます／きます／かえります”; se o [substantivo] for um determinado
local, estará expressando o destino. Mas; se for “買いもの(compras)” , como no exemplo acima,
estará expressando o objetivo pelo qual estamos indo ao local.
きょうとに りょこうに 行きます。 Vou viajar para Kyoto.
Podemos expressar o objetivo através de um verbo. Neste caso, extrai-se o “ます” e acrescenta-se a
expressão “〜に いきます／きます／かえります”. (Ver lição 12 do módulo Introdutório)
ひる

た

レストランに 昼ごはんを 食べに 行きます。

Vou ao restaurante para almoçar.
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<Atenção>
O verbo principal nestas expressões será um dos 3 a seguir: “いきます／きます／かえります”, ou seja,
verbos que indicam locomoção. Portanto, utiliza-se a partícula “に” após o substantivo que demonstra
o destino e não “で” que demonstra o local onde se realiza uma ação (ver lição 2).
やま

み

い

○ 山に やけいを 見に 行きます。

Vou à montanha para ver a vista noturna.

× 山で やけいを 見に 行きます。
あさ

まえ

３． 朝ごはんの 前に、さんぽを します。 Faço caminhada antes do café da manhã.
あと

しごと

朝ごはんの 後で、仕事を します。 Trabalho depois do café da manhã.
Podemos falar de uma ação que acontece antes de outra utilizando a expressão “[substantivo]の
まえに”.
しょくじ

食事の まえに、 えいがを 見ます。

Assisto ao filme antes da refeição.

か

コンサートの まえに、 買いものを します。

Faço compras antes do concerto.

Para falar de uma ação que acontece depois de outra, utiliza-se a expressão ““[substantivo]の あとで”.
しょくじ

食事の あとで、 おみやげを 買います。

Compro os presentes depois da refeição.

た

コンサートの あとで、 ラーメンを 食べに 行きます。

Vou comer lamen depois do concerto.

みず

ちょっと 水を 買いたいんですが…。 Eu queria comprar água...
Para falar ao interlocutor que deseja fazer algo que não está nos planos, utiliza-se a expressão
“Vますたいんですが…”. Esta expressão é construída extraindo-se “ます” e acrescentando-se
“たいんですが…”.
“たいです” expressa um desejo e o significado é semelhante ao verbo “querer” do português.
(Ver lição 18 do módulo Introdutório).
Na lição 8 do livro Katsudo, esta expressão foi apresentada como uma forma de falar do seu
desejo de fazer algo que não está nos planos, como por exemplo, querer comprar presentes
ou querer entrar em uma determinada loja durante um passeio turístico com um japonês.
Para falar de uma forma mais polida, coloca-se o “すみません” ou “あのう” no início da frase.
Assim, conseguimos demonstrar o sentimento de culpa por estar fazendo algo que não estava
previsto.
A: あのう、ちょっと 水を 買いたいんですが…。
Eu queria comprar água....
B: じゃあ、食事の あとで、みせに 行きましょう
Então, vamos à uma loja após a refeição.
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