Introdutório (A1) Rikai にゅうもん りかい

VAMOS RELEMBRAR

（

）がつ（

）にち

Nome なまえ:

Lição 18 Na próxima vez, quero ir à Quioto だい１８か つぎは きょうとに いきたいです

Frases básicas

Como usar

おてらを みました。それから、おみやげを かいました。
Otera o mimashita. Sorekara, omiyage o kaimashita.

Utiliza-se para falar em ordem
cronológica dos acontecimentos as
atividades que fez durante uma viagem.

おすしは おいしかったです。でも、たかかったです。
Osushi wa oishikatta desu. Demo, takakatta desu.

Utiliza-se para expressar opiniões
contrastantes sobre um acontecimento
durante uma viagem.

かぶきは きれいでした。そして、おもしろかったです。
Kabuki wa kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.

Utiliza-se para expressar opiniões, de
forma consecutiva, sobre um mesmo
evento durante uma viagem.

きょうとに いきたいです。
Kyooto ni ikitai desu.

Utiliza-se para expressar o que deseja
fazer nas próximas férias.

１． Nas sentenças básicas de 1 a 3 vamos aprender 3 conjunções coordenativas (que
conectam frases independentes).
おてらを みました。それから、おみやげを かいました。
Vi o templo budista. Depois, comprei lembrancinhas.
Utilizamos a conjunção “それから (sore kara)” para ligar 2 frases e falar sobre atividades
que ocorrem em ordem cronológica. Ao utilizar este tipo de conjunção, deve-se colocar “ 、”
(vírgula) após a mesma.
おてらを みました。それから、おみやげを かいました。
Otera o mimashita. Sorekara, omiyage o kaimashita.
Vi o templo budista. Depois, comprei lembrancinhas.
えきで ともだちに あいました。それから、 いっしょに かいものを しました。
Eki de tomodachi ni aimashita. Sorekara, issho ni kaimono o shimashita.
Encontrei com o meu amigo na estação. Depois fomos fazer compras juntos.

２． おすしは おいしかったです。でも、たかかったです。
O sushi estava gostoso. Mas estava caro.
A conjunção “でも (demo)” é utilizada para unir 2 frases, sendo que uma delas tem uma
opinião negativa e a outra positiva, sobre um mesmo assunto. Depois da conjunção “でも”
deve-se colocar uma “、” (vírgula).
すしは おいしかったです。でも、たかかったです。
Sushi wa oishikatta desu. Demo, takakatta desu.
O sushi estava gostoso. Mas era caro.
りょこうは つかれました。でも、たのしかったです。
Ryokoo wa tsukaremashita. Demo, tanoshikatta desu.
A viagem foi cansativa. Mas estava divertida.
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３． かぶきは きれいでした。そして、おもしろかったです。
O teatro cabúqui estava bonito. E era interessante.
A conjunção “そして (soshite)” é utilizada para unir 2 frases, sendo que ambas tem opiniões
compatíveis sobre um mesmo assunto, sejam elas positivas ou negativas. Não se esqueça
da “、” (vírgula) após a conjunção “そして”.
かぶきは きれいでした。そして、おもしろかったです。
Kabuki wa kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.
O teatro cabúqui foi bonito. E foi interessante.
まつりは にぎやかでした。そして、たのしかったです。
Matsuri wa nigiyaka deshita. Soshite, tanoshikatta desu.
O festival estava animado. E foi divertido.

４． きょうとに いきたいです。 Quero ir à Quioto.
Se quiser dizer algo que deseja fazer, troca-se o “ます (masu)” do verbo “Ｖます” por “たいで
す (tai desu)”. Essa estrutura também pode ser utilizada para perguntar à outra pessoa o
que ela quer fazer ou aonde quer ir.
・A forma negativa é: “Ｖます＋たくないです (taku nai desu)”.
ふじさんを みたいです。
Fujisan o mitai desu.
あした なにを したいですか。
Ashita nani o shitai desu ka.
にほんの どこに いきたいですか。
Nihon no doko ni ikitai desu ka.
おさけは のみたくないです。
Osake wa nomitakunai desu.

Quero ver o Monte Fuji.
O que quer fazer amanhã?
Para qual lugar do Japão deseja ir?
Não quero beber bebida alcoólica.

★ Quando for falar sobre algo (objeto) que deseja, pode-se utilizar a expressão:
“(substantivo)が ほしいです (ga hoshii desu)”. (Ver na Lição 15)
ともだちに あいたいです。
Quero encontrar o meu amigo.
Tomodachi ni aitai desu.
ともだちが ほしいです。
Quero ter/fazer amigos.
Tomodachi ga hoshii desu.
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