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なまえ：

だい１０か いつか 日本に 行きたいです
にほん

い

Frases básicas

Como usar

しごと

ほんやくの 仕事を したいです。

しゅう

かい

週 に １回 フラメンコを ならっています。

にほんじん

にほんご

はな

日本人と 日本語で 話してみます。

えき

い

いっしょに 駅に 行きましょうか。

・Utiliza-se para expressar desejo.

・Utiliza-se para expressar frequência.

・Utiliza-se para expressar novos desafios ou tentativas.

・Utiliza-se para oferecer ajuda às pessoas que estão
com dificuldades.

１． ほんやくの 仕事を したいです。 Quero fazer trabalhos de tradução.
Utiliza-se “V ます＋たいです” para falar sobre algo que deseja fazer ou que pretende ser (ver lição 18
do módulo Introdutório) 1. A forma negativa é: “V ます＋たくないです”.
ほんやくの 仕事を したいです。

Quero fazer trabalhos de tradução.

おんがく

うるさい 音楽は ききたくないです。

Não quero ouvir músicas barulhentas.

Podemos fazer perguntas ao interlocutor utilizando “なに”.
A: あさくさで なにを したいですか。

A: O que você deseja fazer em Asakusa?

か

B: おみやげの 買いものを したいです。

B: Eu quero comprar souvenirs.

O verbo “なります” (ver lição 3) pode ser usado para falar sobre a mudança de atributos de uma
pessoa. Caso ele esteja na forma “なりたいです” que expressa desejo, poderá estar falando sobre a
profissão que deseja exercer no futuro. Utilizamos a partícula “に” depois da profissão: “[substantivo]に
なりたいです”.
いしゃに なりたいです。

Quero ser médico.

A: B さんは しょうらい なにに なりたいですか。

O que você quer ser no futuro?

せんせい

B: 先生に なりたいです。

Quero ser professor.

1

A forma “～たいです” é semelhante ao verbo “querer” do português. Mas na língua japonesa, para dizer que
queremos algum objeto, utilizamos “ほしいです”. Ou seja:
“ほしいです” = quero algum objeto （コンピューターが ほしいです。）
“～たいです” = quero fazer alugma ação （かいものを したいです。）
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しゅう

かい

２． 週 に １回 フラメンコを ならっています。
Estou aprendendo flamenco uma vez por semana.
Utilizamos esta expressão para falar da frequência e da quantidade de vezes que realizamos uma
にち

atividade em um determinado período. Para expressar a frequência, utilizamos as palavras “1日に
しゅう

つき

ねん

(por dia)”, “週に (por semana)”, “月に (por mês)”, “年に(por ano)”, seguidas da quantidade de vezes
que realizamos a atividade. E para expressar a quantidade de vezes, utiliza-se o sufixo numeral “～か
い”.
週に 1 回 フラメンコを ならっています。

Estou aprendendo flamenco uma vez por semana.

りょこう

年に 4 回 旅行をします。

Viajo 4 vezes por ano.

1 日に 3 回 くすりを のみます。

Tomo remédio 3 vezes por dia.

Pode-se perguntar a frequência em que se realiza uma atividade utilizando “なん回”:
み

月に なん回 えいがを 見ますか。

にほんじん

にほんご

Quantas vezes por mês você assiste filmes?

はな

３． 日本人と 日本語で 話してみます。
Vou tentar conversar em japonês com um japonês.
É a expressão utilizada para dizer que irá fazer algo novo para experimentar. A expressão é “Verbo na
forma TE＋みます”.
日本人と 日本語で 話してみます。
てん

Vou tentar conversar em japonês com um japonês.

つく

天ぷらを 作ってみます。

えき

Vou tentar fazer tempura.

い

４． いっしょに 駅に 行きましょうか。 Quer que eu vá junto até a estação?
É utilizada para oferecer ajuda às pessoas que estão passando por dificuldades. Utilizamos a forma “V
ましょう” (ver lição 6 e 12 do módulo Introdutório) juntamente com a partícula “か”. A forma “V ましょう”
pode ser utilizada para sugerir algo, com o sentido de “Vamos fazer algo junto!”. Mas,
acrescentando-se “か”, o sentido será o de propor ajuda, semelhante ao “quer que...?” em português.
いっしょに 駅に 行きましょうか。

Quer que eu vá junto até a estação?

ちずを かきましょうか。

Quer que eu desenhe o mapa?
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“しょうらい(futuro)” e “いつか(algum dia)”
“しょうらい” significa futuro. Na língua japonesa há duas palavras que expressam o futuro: “しょうらい” e “みら
い”. “みらい” é utilizado quando se fala de um futuro remoto e não específico; e o “しょうらい” para falar sobre
o que acontecerá na vida de uma pessoa no futuro. A palavra “いつか”, que significa “algum dia”, é utilizado
para falar de uma atividade cuja data ou horário não esteja definido, porém com possibilidade de se realizar.
みらいの せかい
O mundo do futuro.
わたし

さっか

私 は しょうらい 作家に なりたいです。

No futuro eu pretendo ser escritor.

いつか 日本に りゅうがくしたいです。

Algum dia eu quero estudar no Japão.

Se tiver uma pessoa passando por dificuldades...
❏“どうしたんですか (o que aconteceu?)”
É a expressão para perguntar a razão ou o motivo pela qual a pessoa está passando por
dificuldades. Fazemos esta pergunta antes de oferecer ajuda para saber qual é a dificuldade ou a
preocupação desta pessoa.
A: どうしたんですか。
O que aconteceu?
B: でんしゃに のりたいんですが・・・。
Quero pegar o trem...
きっぷの かいかたが わかりません。 Eu não sei como comprar a passagem.
❏ “だいじょうぶですか (está tudo bem?)”
É a expressão que utilizamos para verificar se a pessoa está precisando de ajuda. Se alguém
perguntar “だいじょうぶですか”, podemos responder “だいじょうぶです” caso não precisemos de
ajuda.
A: だいじょうぶですか。
Está tudo bem?
B: だいじょうぶです。
Sim, tudo bem.
よ

/B: すみません、あの かんじを 読んでくださいませんか。
Por favor, poderia ler aquele kanji?
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