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なまえ：

だい１１か 何を 持っていきますか
なに

も

Frases básicas
わたし

Como usar

つく

私 は おすしを 作っていきます。

・Utiliza-se para falar o que você irá preparar para
levar ou trazer.

私は おすしを 作ってきました。
なん

・Utiliza-se para falar que, se for fruta, você gosta
de qualquer uma.

す

くだものは 何でも 好きです。

の

もの

ちゃ

飲み物は お茶と ジュースと どちらが いいですか。
私は お茶が いいです。

・Utiliza-se quando dentre duas opções, você
pede para escolher a do gosto da pessoa.
・Utiliza-se para escolher dentre duas opções, a
de sua preferência.

１． 私は おすしを 作っていきます。 Eu (preparo e) levo sushi.
私は おすしを 作ってきました。 Eu (preparei e) trouxe sushi.
“もっていきます” significa transportar algo a um determinado local. A palavra “つくっていきます” significa
que irá preparar algo e levar. “かっていきます” significa “comprar algo e levar”.
“もってきます” significa transportar algo até o local onde você está no momento. Assim, “つくってきます”
significa que irá trazer o que foi preparado e, “かってきます, trazer algo comprado.
私は おすしを 作っていきます。

Eu (preparo e) levo sushi.

か

私は おかしを 買ってきました。

Eu (comprei e) trouxe doces.

２． くだものは 何でも 好きです。Se for fruta, eu gosto de qualquer uma.
Colocando-se “でも” no pronome interrogativo, a palavra fica com o sentido de “qualquer”. Por
exemplo, “なん+でも” significa “qualquer um”; “だれ+でも”, “ qualquer pessoa”; “どこ+でも”, “qualquer
lugar”; “いつ+でも”, “qualquer dia (hora)”.
くだものは 何でも 好きです。

Se for frutas, eu gosto de qualquer uma.

A: パーティーは いつが いいですか。

Quando podemos fazer a festa?

B: いつでも いいです。

Qualquer dia.

た

A: どこで 食べますか。

Onde iremos comer?

B: どこでも いいです。

Qualquer lugar.
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の
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３． 飲み物は お茶と ジュースと どちらが いいですか。
A bebida, você prefere chá ou suco?
わたし

私 は お茶が いいです。

Prefiro chá.
Utilizamos a expressão “～と ～と どちらが いいですか” quando temos duas opções e pedimos
para a pessoa escolher a de sua preferência. Numa conversa casual é comum utilizar “どっち” ao
invés de “どちら” por ser mais informal.
Utilizamos “～が いいです” para escolher dentre duas opções, a de sua preferência. Para falarmos
de um determinado assunto como “bebida （のみもの）” ou “comida （たべもの）”, utilizamos a
partícula “～は” e a frase inicia-se com “たべものは”, “のみものは”.
きん

び

ど

び

A: ピクニックは 金よう日と 土よう日と どちらが いいですか。
O piquenique, você prefere de sexta-feira ou de sábado?
B: 私は 土よう日が いいです。
Eu prefiro de sábado.
ひる

てん

A: 昼ごはんは おすしと 天ぷらと どっちが いいですか。
O almoço, você prefere sushi ou tempura?
B: 私は おすしが いいです。
Eu prefiro sushi.

Na seção de okashi (doces) dos supermercados e lojas de conveniência do Japão há muitas
variedades de produtos. Além dos doces como chocolates ou biscoitos, encontramos
salgadinhos como senbee (biscoito de farinha de arroz), batatas fritas, etc. Concluindo, quando
se fala em okashi é tudo aquilo que comemos fora do horário das refeições. Caso você tenha a
oportunidade de ir ao Japão e conhecer os supermercados e lojas de conveniência, tente
descobrir os novos tipos de okashi.

(o que faremos?)
Utiliza-se essa expressão para decidir algo ou receber a opinião de outras pessoas.
A: 飲み物は どうしますか。

E a bebida, como faremos?

B: 私は お茶を もっていきます。

Eu levo chá.

A: お茶ですね。じゃ、おねがいします。

Chá? Tudo bem. Por favor.
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