juu r o kka

１６か：Lição １６

aisatsu

【１】あいさつ：Cumprimentos
kon'nichiwa

こんにちは。 ：Oi.
ima

ame

ga

futte

o toosan

wa

ima

imasu

ka

いま あめ が ふって います か。 ：Está chovendo agora?
nani

o

shite

imasu

ka

おとうさん は いま なに を し て います か。 ：O que o seu pai está fazendo agora?
ima

doko de

b e n k y o o shite

ima

nihon go de hanashite

imasu

ka

いま どこ で べんきょう し て います か。 ：Onde você está estudando agora?
imasu

ka

いま にほんご で はなして います か。 ：Você está falando em japonês agora?
kotoba

【２】ことば：Vocabulário
tachimasu

suwarimasu

たちます：ficar em pé

tsukaimasu

すわります：sentar

tsukurimasu

つかいます：usar

urimasu

つくります：fazer/produzir

うります：vender

k e n kyuu shimasu

shitte imasu

けんきゅうします：pesquisar
shi r y o o

しります：saber

しって います：estar sabendo

katarogu

し りょう：materiais/dados

shirimasu

カタログ：catálogo

sofuto

okimasu

おきます：colocar
sumimasu

すみます：viver/morar

sunde imasu

すんで います：estar morando

fuku

ふく：roupas

seehin

せいひん：produtos

senmon

ソフト：programa de computador/software

せんもん：especialidade

pureigaido

プレイガイド：agência de venda de ingressos

dokushin

どくしん：solteiro

bunkee

【３】ぶんけい：Padrões de Sentenças
koko ni nimotsu

o

o i t e mo

ii

desu

(1) ここ に に も つ を おいても いい です。 ：Você pode por a sua bagagem aqui.
koko de

s h a shin

o

ginkoo

de hataraite

totte wa

ikemasen

(2) ここ で しゃしん を とっては いけません。 ：Você não pode tirar fotos aqui.
imasu

(3) ぎんこう で はたらいて います。 ：Eu trabalho em um banco.
koobe

ni sunde

imasu

(4) こうべ に すんで います。 ：Eu moro em Kobe.
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kaiwa

４】か い わ：Conversação
sumimasen kono jisho

o

karitemo

i i

desu ka

A：すみません、この じしょ を かりても いい です か。
：Com licença. Eu posso tomar emprestado esse dicionário?
e e

i i

nani

o

desu yo

B：ええ、いい です よ。 ：Sim, claro.
yonde

imasu

ka

なに を よんで います か。 ：O que você está lendo?
nihon go no shin b u n

o

yonde

imasu

A：にほんご の しんぶん を よんで います。 ：Eu estou lendo um jornal escrito em japonês.
senmon

wa nihon go desu ka

B：せんもん は にほんご です か。 ：Sua especialidade é língua japonesa?
hai

rainen

kara

nihon

ni sumimasu

A：はい。らいねん から にほん に すみます。
: Sim. Eu vou morar no Japão a partir do próximo ano.

【Explicação Gramatical】
TE-kee + mo iidesu

TE kee + wa ikemasen

① Ao anexar a expressão “mo iidesu” ao verbo na forma “TE-kee”, expressa-se permissão ou aprovação.
Quando você quiser perguntar se é possível, ou pedir permissão para fazer algo, o padrão de sentença
que que se usa é o seguinte.
Ex: Q “koko ni suwatte mo ii desu ka” (Eu posso sentar aqui?)
R Se a resposta for sim se diz “hai / ii desu yo / douzo”.
Em caso de resposta negativa se diz “sumimasen, chotto”.
② Quando se deseja expressar proibição de fazer algo coloca-se o verbo na forma “TE-kee” e adiciona-se
a expressão “wa ikemasen”.
③ Além do que foi ensinado na lição 15 sobre a construção com verbo na forma “TE-kee” + “imasu”, essa
construção também é usada para expressar a profissão de uma pessoa.
④ Um outro uso da construção com o verbo na forma “TE-kee” + “imasu” é quando se quer expressar
uma condição ou estado como em “sunde imasu” (moro), “shitte imasu” (conheço), “motte imasu”
(tenho).
＊ Tenha cuidado com o uso dessas expressões na forma negativa.
Ex: Q “shitte imasu ka” (Você conhece?)
R “hai, shitte imasu / iie, shitte imasen shirimasen”.
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