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なまえ：

だい１２か おいしそうですね

Frases básicas

Como usar

その おすし、おいしそうですね。

・ Utiliza-se para falar do sabor dos alimentos,
julgando-o pela sua aparência.

それ、べんりそうな ナイフですね。

・Utiliza-se para falar sobre algo, julgando-o pela sua
aparência.

あたたかくて、おいしいです。
／からくなくて、おいしいです。

・Utiliza-se para dizer a sua opinião sobre a comida
ou o seu sentimento juntamente com o motivo.

しんせんで、おいしいです。
／にがてじゃなくて、よかったです。

１． その おすし、おいしそうですね。 Esse sushi parece gostoso.
Não podemos dizer “esse sushi está gostoso” se ainda não o comemos de fato. Usamos “～そうです”
quando queremos falar sobre a nossa impressão e fazer uma suposição a respeito da sua qualidade
conforme a sua aparência. No caso do I-Adjetivo, extrai-se o último “い” e coloca-se “そうです”. E no
do Na-adjetivo, tira-se o “な” e coloca-se “そうです”.
Geralmente, o bolo é doce, mas podemos falar “あまそうですね (parece doce, né)” quando
observamos a sua aparência e temos a impressão de que ele é mais doce que o normal. Como “～そ
うです” é utilizado para falar a respeito da nossa impressão sobre algo, julgando-o pela sua aparência,
não podemos utilizá-lo com adjetivos que dizem respeito ao aspecto visual dos objetos como “かわい
い” ou “きれい”
その おすし、おいしそうですね。

Esse sushi parece gostoso.

その ケーキ、あまそうですね。

Esse bolo parece doce.

その ナイフ、べんりそうですね。

Essa faca parece prática.

① I-adjetivo いそうです
No caso do I-Adjetivo extrai-se o último “い” e coloca-se “そう”.
おいしい
からい

＋
＋

そう
そう

→
→

おいしそうです
からそうです

② Na-adjetivo なそうです
No caso do Na-adjetivo extrai-se o “な” e coloca-se “そう”.
べんりな
たいへんな

＋
＋

そう
そう

→
→

べんりそうです
たいへんそうです

© 2017 Fundação Japão em São Paulo

２． それ、べんりそうな ナイフですね。 Essa parece ser uma faca prática, não é?
Podemos utilizar a expressão “adj そうな[substantivo]” para falar de algo que ainda não utilizamos,
mas supomos como ele seja vendo a sua aparência.
それ、べんりそうな ナイフですね。

Essa parece ser uma faca prática, não é?

それ、おいしそうな おべんとうですね。

Essa parece ser uma marmita gostosa, não é?

それ、たかそうな ワインですね。

Esse parece ser um vinho caro, não é?

① I-adjetivo そうな＋substantivo
Substitui-se o “です” por “な” e conecta-se ao substantivo.
おいしそうです
あまそうです

な ＋ おべんとう
な ＋ ケーキ

→
→

おいしそうな おべんとう
あまそうな ケーキ

② Na-adjetivo そうな＋substantivo
Substitui-se “です” por “な” e conecta-se ao substantivo.
べんりそうです
ひまそうです

な ＋ ナイフ
な ＋ ひと

→
→

べんりそうな ナイフ
ひまそうな ひと

３． あたたかくて、おいしいです。 Está gostoso porque está quentinho.
からくなくて、おいしいです。 Está gostoso porque não está ardido.
しんせんで、おいしいです。 Está gostoso porque está fresco.
にがてじゃなくて、よかったです。 Que bom que não é algo que não consigo degustar.
Utiliza-se para falar primeiramente sobre o motivo para depois falar como é o estado ou o que você
acha sobre algo. Nessas ocasiões, a frase “あたたかくて、おいしいです” tem o mesmo significado que
“あたたかいから、おいしいです”.
あたたかくて、おいしいです。

Está gostoso porque está quentinho.

からくなくて、おいしいです。

Está gostoso porque não está ardido.

しんせんで、おいしいです。
にがてじゃなくて、よかったです。

Está gostoso porque está fresco.
Que bom que não é algo que não consigo degustar.

A maneira de fazer a junção entre os adjetivos é diferente entre I-adjetivo e Na-adjetivo.
Vamos tomar cuidado com o adjetivo “いい”, pois o primeiro “い” é substituído por “よ”: “よくて”. (ver L5)
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① I-adjetivo
[Afirmativo]
Se a primeira palavra for I-adjetivo, extrai-se o い e acrescenta-se くて, conectando-o ao segundo
adjetivo.
あたたかい

＋ くて

→

あたたかくて、

おおきい

＋ くて

→

おおきくて、

いい

＋ くて

→

よくて、 ★(irregular)

[Negativo]
Extrai-se o último い da forma negativa e acrescenta-se くて, conectando-o ao segundo adjetivo.
からくない ＋ くて

→

からくなくて、

よくないい ＋ くて

→

よくなくて、

② Na-adjetivo
[Afirmativo]
Se a primeira palavra for um Na-adjetivo, extrai-se o な e acrescenta-se で, conectando-o ao
segundo adjetivo.
しんせんな

＋

で

→

しんせんで、

[Negativo]
Extrai-se o último い da forma negativa e acrescenta-se くて, conectando-o ao segundo adjetivo.
しんせんじゃない

＋

くて →

しんせんじゃなくて、

にがてじゃない

＋

くて →

にがてじゃなくて、

Caso alguém lhe ofereça algo que você não gosta ou que você não consegue comer...

O que você faz quando, coincidentemente, alguém lhe oferece algo que não gosta? Se for um amigo
す

próximo você pode falar claramente “好きじゃない (não gosto)” ou “それ、きらい (isso, eu não gosto)”.
Mas para uma pessoa não muito próxima, fica deselegante falar dessa forma.
Nessas ocasiões, podemos falar “すみません、からいものは ちょっと… (Desculpe-me, mas coisa
ardida...) ou “からいものは にがてなんです (Coisa ardida, eu não consigo comer)” e assim recusar
de uma forma sutil, sem magoar a pessoa. “おなかが いっぱいです (Já estou satisfeito)” também é
uma forma de recusar sem que a pessoa fique chateada.
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