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Lição 12 Não gostaria de ir junto? だい１２か いっしょに いきませんか 

Frases básicas Como usar 

どようびに コンサートが あります。 

Doyoobi ni konsaato ga arimasu. 

Utiliza-se para falar quando será um 

determinado evento. 

こくさいホールで えいがが あります。 

Kokusai-Hooru de eega ga arimasu. 

Utiliza-se para falar onde será realizado um 

determinado evento. 

すもうを みに いきます。 

Sumoo o mi ni ikimasu. 

Utiliza-se para falar o objetivo de ir a algum 

lugar.  

いっしょに こうえんに いきませんか。 

Issho ni kooen ni ikimasen ka. 

Utiliza-se para convidar alguém para fazer 

algo.  

いきましょう。 

Ikimashoo. 

Utiliza-se para falar sobre algo que farão 

juntos. 

 

１． どようびに コンサートが あります。 Haverá concerto/show no sábado. 

Na lição 7 vimos que “～が あります (ga arimasu)” é utilizado para indicar a existência de 

algo, mas “あります” também é utilizado para indicar a existência de algo abstrato como 

eventos. É possível utilizá-la com a partícula “が” também. 

・Utilizamos a partícula “に (ni)” para indicar o tempo preciso em que ocorre um 

determinado evento ou acontecimento. Por exemplo: “げつようびに(na segunda-feira)”, 

“３じに (às 3 horas)”, “１５にちに (no dia 15)” ou “２０１３ねんに (em 2013)”. Porém, 

em expressões que são definidas baseadas em outros tempos, tais como “きょう(kyoo - 

hoje)”, “こんしゅう(konshuu - esta semana)” ou “らいげつ(raigetsu - mês que vem)”, a 

partícula “に” não é utilizada. 

・Para perguntar quando ocorrerá determinado evento, utiliza-se o pronome interrogativo  

“いつ (itsu)”. 

 

コンサートが あります。  Haverá show/concerto. 

Konsaato ga arimasu. 

げつようびに コンサートがあります。  Haverá show/concerto na segunda-feira. 

Getsuyoobi ni konsaato ga arimasu. 

３じに コンサートが あります。 Haverá show/concerto às 3 horas. 

San-ji ni konsaato ga arimasu. 

１５にちに コンサートが あります。 Haverá show/concerto no dia 15. 

Juugo-nichi ni konsaato ga arimasu. 

らいしゅうの どようびに コンサートが あります。 Haverá show/concerto no sábado da semana que vem. 

Raishuu no doyoobi ni konsaato ga arimasu. 

こんしゅう コンサートが あります。 Haverá show/concerto nesta semana. 

Konshuu konsaato ga arimasu. 
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A: いつ コンサートが ありますか。 Quando haverá show/concerto? 

 Itsu konsaato ga arimasu ka. 

B: １５にちに あります。 Haverá show/concerto no dia 15. 

 Juugo-nichi ni arimasu. 

ou 

A: コンサートは、いつ ありますか。 Quando haverá show/concerto? 

 Konsaato wa, itsu arimasu ka. 

B: １５にちに あります。 Haverá show/concerto no dia 15. 

 Juugo-nichi ni arimasu. 

 

２． こくさいホールで えいがが あります。 Haverá cinema no salão internacional.  

Na lição 7 vimos que para falar sobre a localização de determinado objeto, utiliza-se a 

estrutura “[lugar]に(ni) [objeto]が(ga) あります (arimasu)”. Mas se quisermos falar sobre o 

local em que acontece alguma ação ou evento e não onde se encontra algum objeto, 

utilizamos a partícula “で (de)” no lugar de “に” para indicar o lugar dessa ação ou evento. 

・Para falar sobre a data ou a hora, utiliza-se a partícula “に” após a data ou a hora. 

・Para falar sobre a data e o local numa mesma frase, a ordem natural será falar primeiro 

sobre o “tempo” e depois sobre o “lugar”. 

・Para perguntar onde ocorrerá determinado evento, utiliza-se o pronome interrogativo “ど

こ” seguido da partícula “で” :  “どこで (doko de)”. 

こくさいホールで えいがが あります。   Haverá (sessão de) cinema no salão internacional. 

Kokusai-Hooru de eega ga arimasu. 

もくようびに こくさいホールで えいがが あります。  

Mokuyoobi ni Kokusai-Hooru de eega ga arimasu. 

Na quinta-feira, haverá (sessão de) cinema no salão internacional. 

A: どこで えいがが ありますか。 Onde haverá (sessão de) cinema? 

 Doko de eega ga arimasu ka. 

B: こくさいホールで あります。   (Haverá) No salão internacional. 

 Kokusai-Hooru de arimasu. 

 

３． すもうを みに いきます。 Vou assistir à luta de sumô. 

Quando é necessário deslocar-se de um lugar para outro a fim de realizar uma ação, 

utiliza-se “～に いきます (ni ikimasu)”. No lugar de “～” poderá vir um substantivo indicando 

o local para onde se vai ou o evento, ou um verbo sem “ます”. 

すもうを みに いきます。1
 Vou (para) ver/assistir à luta de sumô. 

Sumoo o mi ni ikimasu. 

しゃしんを とりに いきます。2
 Vou (para) tirar fotos. 

Shashin o tori ni ikimasu.  

                                                   
1
 みますに いきます mimasu ni ikimasu 

2
 とりますに いきます torimasu ni ikimasu 
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４． いっしょに こうえんに いきませんか。 Não gostaria de ir ao parque comigo? 

Ao convidar alguém para fazer algo, mas não sabe se o outro deseja ir ou não a este lugar, 

é usual trocar a terminação “ます (masu)” por “ませんか (masenka)”.
3
 

・Quando quer convidar alguém para ir a um determinado local ou a um evento, utiliza-se 

a partícula “に (ni)”.  

いっしょに こうえんに いきませんか。 Não gostaria de ir ao parque comigo? 

Issho ni kooen ni ikimasen ka. 

かようびに コンサートに いきませんか。  Não gostaria de ir ao show/concerto na terça-feira? 

Kayoobi ni konsaato ni ikimasen ka.  

 

５． いきましょう。 Vamos. 

Ao aceitar um convite ou propor a alguém fazer algo juntos, utiliza-se o verbo trocando a 

terminação “ます” por “～ましょう (mashoo)”. Se utilizar expressões como “いいですね (ii 

desu ne)” para concordar com a opinião (convite) recebido, o diálogo ficará mais natural. 

A: いっしょに こうえんに いきませんか。  Não gostaria de ir comigo ao parque? 

 Issho ni kooen ni ikimasen ka. 

B: いいですね。いきましょう。 Legal!/Eu topo! Vamos. 

 Ii desu ne. Ikimashoo. 

こんど、いっしょに ごはんを たべましょう。 Vamos fazer uma refeição juntos um dia destes. 

Kondo, issho ni gohan o tabemashoo. 

 

 

Outras expressões  

Ao aceitar um convite 

Para aceitar um convite dizemos “いいですね” ou “～ましょう”. Acrescentando a expressão 

“たのしみです” ou “たのしみに しています”, você demonstrará a sua expectativa em relação 

à ocasião. 

 

Expressões para recusar um convite 

Na língua japonesa, recusar o convite de um amigo próximo de modo muito explícito não é 

conveniente, pois parece que está rejeitando-o. Utilizar a expressão “ちょっと…(chotto)” no 

lugar de “いけません (ikemasen - não posso ir)” ou “いきません (ikimasen - não vou)”  

torna a recusa mais sutil.  

 

 

                                                   
3
 A forma negativa de “ます” que é “ません”＋“か”.  

だい１３か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição 

○あなたは うちから がっこうまで どうやって いきますか。 

Como você vai da sua casa à escola? 

○タクシーで うんてんしゅに どんな ことを いいますか。 

O que você fala ao taxista? 


