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1 はるさんハウスはどこですか

タム
Tam

： すみません。
Sumimase⎤n.

Por favor. 

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.

Onde fica a casa da Haru-
san?

海
かい

斗
と

Kaito
： はるさんハウス？

Haru-san-Ha⎤usu?
Casa da Haru-san?

あれ？ ぼくたちのうちだよね。
Are? Bo⎤kutachi no uchi⎤ da yo ne.

Ah! É onde nós moramos.

ミーヤー
Mi Ya

： すぐ近
ちか

くです。
Su⎤gu chi⎤kaku de⎤su.

Fica perto daqui.

一
いっ

緒
しょ

に行
い

きましょう。
Issho ni ikimasho⎤o.

Vamos juntos até lá.

海
かい

斗
と

Kaito
： こっちだよ。

Kocchi⎤ da yo.
Por aqui.

タム
Tam

： はい。ありがとうございます。
Ha⎤i. Ari⎤gatoo gozaima⎤su.

OK. Muito obrigada.

Glossário

すみません　por favor, com licença
sumimase⎤n

どこ　onde
do⎤ko

ぼくたち　nós
bo⎤kutachi

うち　casa 
uchi

すぐ近
ち か

く　bem perto
su⎤gu chi⎤kaku

一
い っ

緒
し ょ

に　junto, juntos
issho ni

行
い

く　ir
iku

こっち　por aqui
kocchi⎤

はい　OK, está bem
ha⎤i

Haru-san-Hausu wa doko desu ka
Onde fica a casa da Haru-san?

Diálogo de hoje

Lição
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はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.
Onde fica a Casa da Haru-san?

Quando você quiser saber onde fica um lugar, acrescente “[lugar] wa doko desu 
ka”. “Wa” é uma partícula que vem depois de um substantivo. Escreve-se “は 
(ha)” em Hiragana, mas a pronúncia é “wa”. Ao acrescentar “desu ka” após o 
interrogativo “doko” ou “onde”, e elevar a intonação, fazemos uma pergunta.

Vamos Usar!

すみません。トイレはどこですか。
Sumimase⎤n. To⎤ire wa do⎤ko de⎤su ka.

あそこです。
Asoko de⎤su.

Por favor. Onde é o banheiro? 
É ali.

Vamos Tentar!

すみません。～はどこですか。
Sumimase⎤n. ~wa do⎤ko de⎤su ka.

Por favor. Onde fica ···?

① 駅
え き

e⎤ki
 a estação

② コンビニ
konbini

 a loja de conveniência

Frase Extra
ありがとうございます。
Ari⎤gatoo gozaima⎤su.
Muito obrigado(a).

Esta sentença expressa gratidão. Se você está agradecendo uma pessoa próxima, 
como um amigo ou membro da família, pode usar a versão mais curta: “arigatoo”.

Can-do! Como pedir informações 

https://www.nhk.or.jp/lesson/pt/

Sentença de Hoje
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Respostas ① すみません。駅
えき

はどこですか。 Sumimase⎤n. E⎤ki wa do⎤ko de⎤su ka.
② すみません。コンビニはどこですか。 Sumimase⎤n. Konbini wa do⎤ko de⎤su ka.

A maioria das sílabas em japonês são compostas de uma consoante e uma vogal.

O sotaque japonês vem do tom, e não de sons fortes ou fracos. Cada 
palavra tem um padrão fixo de pronúncia; algumas palavras 
apresentam um tom neutro, enquanto outras tem uma parte onde o 
tom cai, o que será indicado pelo símbolo ⎤.

か
ka

consoante vogal
k a

Choveu.

chuva bala 
(de confeito)

Caíram balas.

Os Sons do Japonês 


