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Lição 10 Quando é bom? だい１０か いつが いいですか 

Frases básicas Como usar 

かいしゃは ９じから ５じまでです。 

Kaisha wa ku-ji kara go-ji made desu. 

Utiliza-se para falar o horário inicial e final 

de uma atividade. 

７じかん しごとを します。 

Shichi-jikan shigoto o shimasu. 

Utiliza-se para falar de um perííodo de 

horas. 

きんようびが いいです。 

Kin’yoobi ga ii desu. 

Utiliza-se para falar sobre um horário 

conveniente. 

¥ 

 

１． かいしゃは ９じから ５じまでです。 O trabalho é das 9 horas às 5 horas. 

Ao dizer o horário de início e término de uma atividade, utiliza-se a partícula “から” e “まで” 

respectivamente, após a hora. Estas partículas podem ser utilizadas para representar não 

somente as horas, mas uma variedade de períodos como dias e anos. 

 

・Quando se quer perguntar o horário de início e término de uma atividade, utiliza-se “なん

じから” e “なんじまで” respectivamente. 

・Em vez de utilizar “なんじ”, pode-se utilizar “いつ” com o sentido de “quando” para 

perguntar sobre vários períodos. 

 

かいしゃは ９じからです。 A empresa é a partir das 9 horas. 

Kaisha wa ku-ji kara desu. 

デパートは ８じまでです。 A loja de departamento é até às 8 horas. 

Depaato wa hachi-ji made desu.  

じゅぎょうは なんじから なんじまでですか。 A que horas começa e termina a aula? 

Jugyoo wa nanji kara nanji made desu ka.   

７じから ９じまです。 Das 7 horas às 9 horas. 

Shichi-ji kara ku-ji made desu. 

げつようびから きんようびまで かいしゃに いきます。 Eu vou para a empresa de segunda-feira à sexta-feira. 

Getsuyoobi kara kin’yoobi made kaisha ni ikimasu. 

いつからですか。 A partir de quando? 

Itsu kara desu ka. 
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２． ７じかん しごとを します。 Eu trabalho 7 horas. 

Utiliza-se “número + じかん” para indicar a duração de tempo. 

・Para falar “meia (hora)”, acrescenta-se “はん(meia)” após “じかん(hora)”. 

・Quando se quer dizer o tempo aproximado, adiciona-se “ぐらい (aproximadamente/ por 

cerca de/ mais ou menos)” após “じかん(hora)”. 

・Para perguntar a duração de tempo de algo, utiliza-se “なんじかん” ou “なんじかん ぐら

い”. 

７じかん しごとを します。 Trabalho 7 horas. 

Shichi-jikan shigoto o shimasu. 

１じかんはん べんきょうします。 Estudo 1 hora e meia. 

Ichi-jikan han benkyoo shimasu. 

２じかんぐらい テレビを みます。 Assisto TV por cerca de 2 horas. 

Ni-jikan gurai terebi o mimasu. 

なんじかん テニスを しますか。 Quantas horas você pratica tênis? 

Nanjikan tenisu o shimasu ka. 

 

３． きんようびが いいです。 Sexta-feira é bom. 

Utiliza-se a forma “(quando) が いいです” para agendar um horário conveniente. “いいです” 

é um i-adjetivo e o seu significado é “É bom”. 

 

きんようびが いいです。 Sexta-feira é bom. 

Kin’yoobi ga ii desu. 

 

Acrescenta-se “は” após o assunto para representar a data do evento. Além disso, pode-se 

utilizar os pronomes interrogativos “いつ”, “なんようび” ou “なんじ” para perguntar quando é 

conveniente. 

A: パーティーは いつが いいですか。 Quando é bom fazer a festa? 

 Paathii wa itsu ga ii desu ka. 

B: （パーティーは）どようびが いいです。 Seria bom se (a festa) fosse no sábado. 

 (Paathii wa) doyoobi ga ii desu. 

 

Para perguntar sobre a disponibilidade de uma data específica, acrescente a partícula “は” 

após a data e continue com a expressão “どうですか”. Se a data é conveniente, utiliza-se “い

いです” ou “だいじょうぶです” para responder. Quando qualquer dia e hora estão disponíveis, 

diz-se “いつでも いいです”.  Em caso contrário, utiliza-se “だめです” depois de “は”. No 

entanto, para não ferir os sentimentos do outro, quando a resposta for negativa, pode-se 

expor a razão da recusa ou acrescentar “すみません” antes ou depois da resposta. 

A: きんようびは どうですか。 Que tal sexta-feira? 

 Kin’yoobi wa doo desu ka. 

B: きんようびは だいじょうぶです。 Sexta-feira, não tem problema. 

 Kin’yoobi wa daijoobu desu. 

C: いつでもいいです。 Pode ser qualquer dia./ quando quiser. 

 Itsudemo ii desu. 

D: きんようびは だめです。すみません。 Não posso na sexta-feira. Desculpe-me. 

 Kin’yoobi wa dame desu. Sumimasen. 


