Introdutório (A1) Rikai にゅうもん りかい
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Nome なまえ:

Lição 13 De que modo vai? だい１３か どうやって いきますか

Frases básicas

Como usar

うちから えきまで バスで いきます。
Uchi kara eki made basu de ikimasu.

Utiliza-se para falar como ir de um lugar
ao outro.

えきで でんしゃに のります。
Eki de densha ni norimasu.

Utiliza-se para falar onde e em que meio
de transporte embarcar.

くうこうは でんしゃが いいです。
Kuukoo wa densha ga ii desu.

Utiliza-se para recomendar um meio de
transporte para ir a um determinado local.

はやいです から。
Hayai desu kara.

Utiliza-se para falar o motivo da
recomendação de um determinado meio
de transporte.

１． うちから えきまで バスで いきます。 Vou de ônibus, de casa até a estação.
Esta expressão indica qual meio de transporte utilizar para ir de um lugar ao outro.
・Para indicar o trecho de um local para outro , utiliza-se “～から～まで”.
・Para indicar o meio de transporte utilizado para ir de um lugar a outro, utiliza-se a
partícula “で” junto ao nome do transporte.
・Para perguntar como ir de um local para outro, utiliza-se o pronome interrogativo “どうや
って”.
うちから えきまで バスで いきます。
Uchi kara eki made basu de ikimasu.
うちから えきまで どうやって いきますか。
Uchi kara eki made dooyatte ikimasu ka.

Vou de ônibus, de casa até a estação.
Como faz para ir de sua casa até a estação?

Exercício (Respostas nas pág. 120)

（

）に ひらがな （ から・まで・で ） を かきましょう。
リサ: うち（

） かいしゃまで どうやって いきますか。

ホセ: みどりえきまで バス（

） いきます。

そして、さくらえきまで でんしゃ（
リサ: そうですか。さくらえきから かいしゃ（
ホセ:

） いきます。
） どうやって いきますか。

あるいて いきます。
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２． えきで でんしゃに のります。 Pego o trem na estação.
É uma frase utilizada para dizer o lugar onde embarcará em um meio de transporte.
・ Utiliza-se a partícula “ で (de)” junto ao nome do local para indicar o local de embarque e
desembarque.
・Utiliza-se a partícula “に (ni)” junto ao nome do transporte para dizer em que meio de transporte vai
embarcar.
・Utiliza-se a partícula “を (o)” junto ao nome do transporte para dizer de que meio de transporte vai
desembarcar.
・Para perguntar onde embarcar ou desembarcar, utiliza-se o pronome interrogativo “どこ (doko)”
seguido da partícula “で”.
パライゾえきで ちかてつに のります。
Paraizo-eki de chikatetsu ni norimasu.
くうこうで ひこうきに のります。
Kuukoo de hikooki ni norimasu.
リベルダージで ちかてつを おります。
Riberudaaji de chikatetsu o orimasu.
どこで おりますか。
Doko de orimasu ka.

Pego o metrô na estação Paraíso.
Embarco no avião no aeroporto.
Desembarco do metrô na Liberdade.
Onde irá descer/desembarcar?

３． くうこうは でんしゃが いいです。Para o aeroporto, o melhor é ir de trem.
Quando for sugerir como chegar a um determinado lugar, respondendo a pergunta de uma pessoa,
utiliza-se “～は～がいいです”. É comum adicionar a partícula “よ (yo)” no final de uma sentença quando
informamos ao interlocutor algo que supõe-se que ele não saiba.
くうこうは タクシーが いいですよ。
Kuukoo wa takushii ga iidesu yo.

É melhor ir de táxi para o aeroporto.

４． はやいですから。 Porque é rápido.
Quando for falar o motivo, adiciona-se “から” no final da frase que explica esse motivo. Para explicar o
motivo de utilizar um determinado meio de transporte pode-se adicionar “から (kara)” após adjetivos
(como “はやいです (hayai desu – rápido)”, “らくです (raku desu – confortável)” ou “べんりです (benri desu
– conveniente)” ou verbos (つかれます (tsukaremasu - cansativo).
はやですから。
Hayai desu kara.

Porque é rápido.

Partículas
“から (kara)” “まで (made)”
“から” indica ponto de partida/ início e “まで” o ponto de chegada. É possível utilizar apenas “～から” ou
apenas “～まで” separadamente. (Sobre as horas, consulte a lição 10)
うちから えきまで バスで いきます。
Vou de ônibus de casa até a estação.
Uchi kara eki made basu de ikimasu.
© 2017 Fundação Japão em São Paulo

パライゾから あるいて いきます。
Paraizo kara aruite ikimasu.
ふじホテルまで おねがいします。
Fuji-Hoteru made onegaishimasu.

Vou andando da estação Paraíso.
Até o Hotel Fuji, por favor.

“で (de)”
Utiliza-se a partícula “で” após o substantivo que representa o meio de transporte (como ônibus, trem,
metrô ou táxi). Para dizermos “ir a pé” não utilizamos partícula: “あるいていきます (aruite ikimasu)”.
ちかてつで いきます。
Vou de metrô.
Chikatetsu de ikimasu.
えきから かいしゃまで あるいて いきます。
Vou a pé da estação até a empresa.
Eki kara kaisha made aruite ikimasu.

“で (de)”
Utiliza-se “で” junto ao nome de um local para indicar onde vai embarcar ou desembarcar de um transporte.
えきで ちかてつに のります。
Pego o metrô na estação.
Eki de chikatetsu ni norimasu.

“に (ni)” “を (o)”
Adiciona-se a partícula “に” após o nome do transporte para dizer em que meio de transporte vai
embarcar.
Adiciona-se a partícula “を” após o nome do transporte para dizer de que meio de transporte vai
desembarcar.
ひこうきに のります。
Embarco no avião.
Hikooki ni norimasu.
でんしゃを おります。
Desço do trem.
Densha o orimasu.

“から (kara)”
Utiliza-se “から” no final da frase, quando for dizer o motivo.
らくですから。
Porque é cômodo/confortável.
Raku desu kara.
じかんが ありませんから。
Porque não tenho tempo.
Jikan ga arimasen kara.

だい１４か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição
○あなたの まちは どんな まちですか。なにが ありますか。
Como é a sua cidade? O que há nela?
○たてものや ひとの ばしょを どうやって せつめいしますか。
Como você explica a localização de um prédio ou de uma pessoa?
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