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Lição 17 Foi divertido だい１７か たのしかったです 

Frases básicas Como usar 

きのう デパートに いきました。 

Kinoo depaato ni ikimashita. 
Utiliza-se para falar o que fez no dia de folga. 

かいものは たのしかったです。 

Kaimono wa tanoshikatta desu. 

Utiliza-se para falar como foi a atividade ou 

como era o lugar que visitou no dia de folga. 

デパートは にぎやかでした。 

Depaato wa nigiyaka deshita. 

Utiliza-se para falar como foi a atividade ou 

como era o lugar que visitou no dia de folga. 

わたしは どこにも いきませんでした。 

Watashi wa doko ni mo ikimasendeshita. 

Utiliza-se para falar que não fez nada ou não 

foi a lugar nenhum. 

 

 

１． きのう デパートに いきました。  Fui à loja de departamentos ontem. 

Quando se fala sobre alguma ação no passado, flexiona-se o verbo “Ｖます” da seguinte 

maneira: “Ｖました (mashita - afirmativo)” e “Ｖませんでした (masen deshita - negativo)”. É 

possível indicar o tempo passado utilizando palavras como “きのう (kinoo - ontem)”, “せんし

ゅう (senshuu - semana passada)”, “せんげつ (sengetsu - mês passado)” ou “きょねん 

(kyonen - ano passado)”. (Ver Lição 15) 

 

どようびに えいがを みに いきました。 Fui ao cinema no sábado. 

Doyoobi ni eega o mi ni ikimashita. 

きのう なにを しましたか。 O que você fez ontem? 

Kinoo nani o shimashita ka. 

シャツは かいませんでした。 Não comprei a camisa. 

Shatsu wa kaimasendeshita.  
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２． かいものは たのしかったです。 As compras foram divertidas. 

Na língua japonesa, existe o tempo passado na flexão dos adjetivos. Quando se quer dizer 

como foi algum acontecimento no passado, flexiona-se o i-adjetivo da seguinte maneira: “～

かったです” (katta desu - afirmativa) e “～くなかったです” (kunakatta desu - negativa). 

・O pronome interrogativo para perguntar sobre algum acontecimento no passado é “どう

でしたか (doo deshita ka)”. 

【Flexão do i-adjetivo】 

 Não passado Passado  

Afirmativa たのしいです 

Tanoshii desu 

たのしかったです 

Tanoshikatta desu 

Negativa たのしくないです 

Tanoshikunai desu 

たのしくなかったです 

Tanoshikunakatta desu 

★Vamos ficar atentos, pois a flexão no passado de “いいです (ii desu)” é “よかったです

(yokatta desu - afirmativo)” e “よくなかったです(yokunakatta desu - negativo)”. 

きのうの ピザは おいしかったです。 A pizza de ontem estava gostosa. 

Kinoo no pizza wa oishikatta desu. 

えいがは あまり おもしろくなかったです。 O filme não estava muito interessante. 

Eega wa amari omoshirokunakatta desu. 

A: やすみは どうでしたか。 Como foi o dia de folga? 

 Yasumi wa doo deshita ka. 

B: こどもと こうえんで あそびました。 Brinquei no parque com as crianças. 

 Kodomo to kooen de asobimashita. 

 たのしかったです。 Foi divertido. 

 Tanoshikatta desu. 

きのうの しあいは よかったです。 O jogo de ontem foi bom. 

Kinoo no shiai wa yokatta desu. 

りょこうは あまり よくなかったです。 A viagem não foi muito boa. 

Ryokoo wa amari yokunakatta desu. 

 

３． デパートは にぎやかでした。 A loja de departamentos estava movimentada. 

Quando falar sobre acontecimentos no passado, a flexão do na-adjetivo fica da seguinte 

forma: “～でした (deshita - afirmativa)” e “～じゃなかったです (janakatta - negativa)”. 

【Flexão do na-adjetivo】 

 Não passado Passado  

Afirmativa たいへんです 

Taihen desu 

たいへんでした 

Taihen deshita 

Negativa たいへんじゃないです 

Taihenjanai desu 

たいへんじゃなかったです 

Taihenjanakatta desu 

はなびは とても きれいでした。 Os fogos de artifício estavam muito bonitos. 

Hanabi wa totemo kiree deshita. 

ホテルの へやは しずかでした。 O quarto do hotel estava silencioso/tranquilo. 

Hoteru no heya wa shizuka deshita. 

そうじは たいへんじゃなかったです。 A limpeza não foi trabalhosa. 

Sooji wa taihenjanakatta desu.  
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４． わたしは どこにも いきませんでした。 Eu não fui a lugar nenhum. 

Para dizer que não foi a lugar nenhum, usa-se a palavra “どこにも (doko nimo)”. E para falar 

que não fez nada, usa-se a palavra “なにも (nani mo)”. Não se esqueça de que o verbo 

colocado após estas palavras deve estar na forma negativa.  

 

にちようび どこにも いきませんでした。 Não fui a lugar nenhum no domingo. 

Nichiyoobi ni doko ni mo ikimasendeshita. 

なにも しませんでした。 Não fiz nada. 

Nani mo shimasendeshita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Expressões para dizer a sua impressão sobre a experiência do outro 】 

Ao conversar com uma pessoa, se utilizamos expressões como “そうですか (soo desu ka)” 

ou “ああ、そうですか”, é sinal de que está prestando atenção na conversa dela. Se o 

conteúdo da história foi algo bom para o falante, pode-se dizer também "よかったですね 

(yokatta desu ne – que bom) " ou se foi algo sério, complicado ou trabalhoso, “たいへんでし

たね (taihendeshita ne - Foi difícil!/Foi complicado!). Neste caso, não se esqueça de 

adicionar no final da frase a partícula “ね (ne)” para expressar empatia. 

 

だい１８か べんきょうする まえに Vamos pensar antes de estudar a próxima lição 

○さいきん どこを りょこうしましたか。どうでしたか。 

Para onde você já viajou recentemente? Como foi? 

○つぎは どこに いきたいですか。 

Aonde você quer ir na próxima viagem? 


