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Lição 9 Que horas acorda? だい９か なんじに おきますか

Frases básicas

Como usar

いま なんじですか。９じです。
Ima nanji desu ka. Ku-ji desu.

Utiliza-se para perguntar as
Utiliza-se para dizer as horas.

わたしは ７じに おきます。
Watashi wa shichi-ji ni okimasu.

Utiliza-se para dizer as horas em que faz
uma determinada ação.
Utiliza-se para falar do seu dia a dia.

horas.

１． いま なんじですか。 Que horas são agora?
９じです。
São 9 horas.
A hora é expressada com o número seguido do sufixo "じ (ji)". Acrescenta-se “です (desu)”
após dizer o horário. Quando se quer perguntar ou falar que horas são agora,
acrescenta-se “いま (ima)” no início da frase.
・A pronúncia de “４じ”, “７じ” e “９じ” são respectivamente “yo-ji” (×yon-ji), “shichi-ji” e
“ku-ji” (×kyuu-ji).
・“７じ” é normalmente pronunciado como “shichi-ji”, mas para evitar confusão com “１じ”
(ichi-ji), às vezes, fala-se “nana-ji”.
・Ao escrever, geralmente utiliza-se algarismos arábicos seguidos de”じ” como “１じ”, “１２
じ” e “２０じ”.
・Para falar de uma maneira mais precisa, utiliza-se o sistema de 24 horas ou adiciona-se
os termos “ごぜん (gozen - A.M.)”, “ごご (gogo - P.M.)”, “あさ（の） (asa no - da manhã)”,
“ひる（の） (hiru no - da tarde)” ou “よる（の） (yoru no - da noite)”.
・O pronome interrogativo utilizado para perguntar a hora é “なんじ (nanji)”.
（いま）８じです。
(ima) hachi-ji desu.
（ごぜん）１０じです。
(gozen) juu-ji desu.
（よるの）１１じです。
(yoru no) juuichi-ji desu.
A: なんじですか。
Nanji desu ka.
B: ９じです。
Ku-ji desu.

(Agora) são 8 horas.
São 10 horas (A.M.).
São 11 horas (da noite).
Que horas são?
São 9 horas.
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２． わたしは ７じに おきます。 Eu acordo às 7 horas.
Para dizer a hora em que fará uma determinada ação, adiciona-se a partícula “に (ni)” à
hora que virá escrita antes do termo que descreve a ação.
・Para perguntar a que horas fará algo, utiliza-se o pronome interrogativo “なんじ (nanji)”.
・Também pode-se utilizar o “いつ (itsu)” no lugar de “なんじ” para perguntar “quando”.
・Para dizer o horário aproximado, utiliza-se o “ごろ (goro)” em vez de “に”.
わたしは ７じに おきます。
Watashi wa shichi-ji ni okimasu.
A: まいにち なんじに ねますか。
Mainichi nanji ni nemasu ka.
B: １０じはんに ねます。
Juu-ji han ni nemasu.
A: いつ ばんごはんを たべますか。
Itsu bangohan o tabemasu ka.
B: ８じごろ ばんごはんを たべます。
Hachi-ji goro bangohan o tabemasu.

Eu acordo às 7 horas.
Que horas você dorme todos os dias?
Durmo às 10 e meia.
Quando você janta?
Janto por volta das 8 horas.
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だい１０か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição
○あなたの かいしゃは なんじから なんじまでですか。
De que horas a que horas é o seu trabalho na empresa/firma?
○あなたは まいにち なんじかん しごとを しますか。
Quantas horas por dia você trabalha?
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