
Olá, seja bem-vindo!

Pronto para começar? Não importa se é a sua 
primeira vez estudando este idioma ou se você 
já tem alguns conhecimentos básicos e deseja 
apenas melhorar a sua pronúncia e ampliar o 
seu vocabulário, este curso de ensino de idiomas 
SPEAKIT fará com que falar e entender seja muito 
mais fácil do que você poderia imaginar!

Neste curso, você aprenderá palavras básicas 
e frases comuns, para que seja capaz de 
compreender o que as pessoas estão dizendo a 
você e até conversar um pouco - ou pelo menos 
dizer a coisa certa na hora certa. Isso já é alguma 
coisa, não?

O curso é dividido em tópicos tirados da vida diária, 
tornando-se adequado não apenas para turistas, 
mas também para todos que têm interesse em 
compreender e se expressar em situações básicas 
sem ter que se afundar nos princípios de gramática 
e sintaxe.

Você escutará o idioma e repetirá cada palavra ou 
frase que ouvir - não apenas uma vez, mas duas 
vezes! Isto lhe dá uma chance de ler... absorver... 
e falar! E, ei, se não funcionar para você da 
primeira vez, funcionará da segunda vez, ou talvez 
da terceira. Pratique quantas vezes você quiser, 
sempre que tiver vontade! O mais importante a 
lembrar é que você nunca dever ter medo de falar. 
OK, então os outros vão saber que não é a sua 
língua materna. E daí? A língua junta as pessoas, e 
a pessoas sempre apreciam quando você tenta falar 
a língua delas, mesmo que você cometa alguns 
erros...



Cada curso de aprendizagem de idioma SPEAKIT 
inclui os seguintes tópicos:

Prefácio e Introdução
1. Coisas Que Você Precisa Saber
2. Começando a Falar
3. Quanto, Quantos?
4. Perguntas Comuns
5. Palavras Importantes
6. Adjetivos
7. Números
8. Cores
9. Dias da Semana
10. Dizendo as Horas
11. Detalhes Pessoais
12. Hotéis 
13. Alugar um Carro
14. Amigos e Negócios
15. Um Novo Idioma
16. Conversando ao Telefone
17. Restaurantes e Comidas
18. Táxis
19. Transporte Público
20. Fazendo Compras

Pronto para começar a aprender uma nova língua? 
Vamos começar!
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1.Coisas que você precisa saber
どうか
1.

Sim, é ótimo começar com uma palavra positiva: 
Sim 

はい
hai

2.
Depois de dizer “sim”, às vezes não há escolha 
senão dizer “não”... Do tom que você pode dizer que 
“não” significa Não

いいえ
iie

3.
Agora que já dominamos “sim” e “não”, é hora de 
pedir algo e dizer Por favor

どうか・お願いします
douka/ 

onegaishimasu
4.

Se obtermos o que pedimos, provavelmente 
queremos agradecer: basta você dizer: Obrigado

ありがとう
arigatou

5.
E você pode também dar ênfase, dizendo  Muito 
obrigado

どうもありがとう
Doumo arigatou

6.
Normalmente, você terá uma resposta padrão, do 



4tipo “o prazer é meu”, “tudo bem”, ou uma resposta 
modesta como: De nada

どういたしまして
Douitashimashite

7.
Agora já sabemos juntar palavras e dizer: Sim, por 
favor

はい、お願いします。
Hai, onegaishimasu

8.
Ou: Não, obrigado

いいえ、結構です。
Iie, kekkoudesu

9.
"Com licença" é uma frase interessante. Quando 
queremos ser educados, conseguir a atenção de 
alguém, fazer um comentário, pedir algo, a frase 
certa é "com licença". Por exemplo, "Com licença, 
por favor, você está pisando no meu pé!" Com 
licença

すみません
Sumimasenn

10.
Há também um modo de se desculpar – “Oh, 
desculpe, foi sem querer!” Se machucarmos alguém 
acidentalmente, podemos dizer:
Desculpe

許してください
Yurushite kudasai

11.
Quando queremos expressar verdadeiro pesar ou 
nos desculpar, a frase apropriada é
Sinto muito

ごめんなさい
Gomenn nasai

12.
E quando tudo está bem, você pode dizer: Tudo 
bem

大丈夫です
Daijyoubu desu

13.
Seguindo para algumas “frases de encontros”. A 
primeira palavra que provavelmente diremos no 
início do encontro é: Olá



5こんにちは
konnichiwa

14.
E quando você se despede? É sempre bom dizer: 
Gostei muito, espero ver você em breve, Tchau 

さようなら
Sayounara

15.
Às vezes você quer mesmo ver essa pessoa outra 
vez, e às vezes você diz “até logo” só para ser 
educado... em todo caso, dizemos: Até logo

またね
Matane

16.
Fico pensando por que quase toda língua tem um 
cumprimento especial para manhãs. Quando você 
encontra alguém de manhã, você diz: Bom dia!

おはよう！
Ohayou!

17.
Há também um cumprimento especial para a tarde: 
Boa tarde!

こんにちは！
Konnnichiwa!

18.
Quando encontra alguém à noite, você diz: Boa 
noite!

こんばんは！
Konnbannwa!

19.
E mais tarde, quando você já vai dormir, você 
acertou! – dizemos: Boa noite!

おやすみ！
Oyasumi!

20.
Após uma boa noite de sono, estamos pronto 
para o novo dia. Ou talvez queiramos receber um 
convidado, ou talvez alguém esteja feliz em nos 
encontrar e diz: Bem-vindo!

ようこそ・いらっしゃい
Youkoso / irassyai

21.
Quando as pessoas se encontram, costumam trocar 
“umas palavras”. Nem sempre estão interessadas 



6numa resposta específica, mas mostram interesse: 
E as novidades?

最近どうですか？
Saikinn doudesuka?

22.
Como está você hoje?

お元気ですか？
Ogenki desuka

 / 
本日はご機嫌いかがですか？
Honjitsuwa gokigen ikaga desuka?

23.
Algumas pessoas simplesmente perguntam: Como 
vai você hoje?

今日の調子はどうですか？
Kyouno choushiwa doudesuka?

24.
A maioria das pessoas esperam uma resposta 
educada e não uma lista de reclamações... Você 
pode simplesmente dizer: Bem, obrigado

元気ですよ。ありがとう
Genki desuyo Arigatou

25.
Comigo, está tudo bem. E com você?

とても元気ですよ。あなたはどうですか？
Totemo genki desuyo Anatawa doudesuka?

26.
E se tudo esteve bem, ou pelo menos ninguém 
reclamou, você pode dizer educadamente: Eu me 
diverti,  foi um prazer

楽しかったです
Tanoshikatta desu

27.
E a pessoa provavelmente responderá: "O prazer é 
meu". Sim, é sempre bom ser educado... O prazer é 
meu

喜んで
Yorokonnde

28.
E então, continuando a ser educado, vamos nos 
despedir dizendo: Eu lhe desejo...

～でありますように
…de arimasu youni

29.



7Você pode dizer também “felicidades” or “tudo de 
bom”, e talvez até desejar a alguém Boa sorte

幸運を祈ります
Kouunwo inorimasu

30.
Você poderia, claro, acrescentar um pouco mais de 
detalhe, como: Muita saúde e felicidade

健康と幸せを祈ります
Kennkouto shiawasewo inorimasu

31.
E há também Bom Feriado

良い休暇を！
Yoi kyuukawo!

32.
E claro, Feliz Ano Novo

明けましておめでとう
Akemashite omedetou

33.
Outra forma de se despedir é Boa viagem

いってらっしゃい
itterassyai

34.
Ei, quantos anos você tem?! Feliz aniversário

お誕生日おめでとう
Otanjoubi omedetou

35.
E para marcar um aniversário de casamento, você 
diz também Parabéns

結婚記念日おめでとう
Kekkonn kinennbi omedetou

36.
Divirta-se, Aproveite sua estadia

おくつろぎください
Okutsurogi kudasai

37.
E Tenha um bom dia

良い一日を
Yoi ichinichiwo

38.
E você pode sempre acrescentar este cumprimento: 
Tudo de bom

がんばって
Gannbatte
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2.Começando a falar
話し始めるには
39.

Num país estrangeiro e lugares desconhecidos você 
precisa de palavras para fazer perguntas... para 
descobrir como e onde e o que e quem e quando... 
Tudo bem, então vamos aprender algumas palavras 
interrogativas: Quando algo não está claro, ou você 
não ouviu ou não entendeu, pergunte: O quê?

何ですか？
Nanndesuka?

40.
Ou você pode querer saber: Quem?

誰が？
Darega?

41.
Vamos aprender alguns pronomes úteis para que 
possamos nos apresentar ou falar de nossos 
amigos. Primeiro, há eu ou me, ou mim

私
Watashi

42.
Então há você

あなた
Anata



943.
E nós ou nos?

私達
Watashitachi

44.
E vocês

あなた達
Anatatachi

45.
Então há a terceira pessoa: ele e ela ou o e a

彼・彼女
Kare / kanojo

46.
E eles e elas ou os e as 

彼ら・彼女ら
Karera / kanojora

47.
E todos?

みんな
Minna

48.
Ou ninguém?

誰でもない
Daredemonai

49.
Vamos falar um pouco sobre o tempo, tópico sobre 
o qual também falaremos depois. Nossa primeira 
palavra é a pergunta: Quando?

いつ？
Itsu?

50.
Há muitas respostas possíveis para pergunta 
"Quando?" Se eu não sei o tempo exato, eu posso 
dar uma resposta relativa a outra coisa: "Antes da 
viagem" ou "Depois da refeição". Vamos começar 
com antes

前
Mae

51.
E seguimos para depois

後
Ato

52.
Quando algumas pessoas perguntam “Quando?” 



10elas esperam que a resposta seja imediata, agora
今

Ima
53.

Então há aquelas pessoas que sempre adiam as 
coisas até mais tarde

後で
Atode

54.
Se não é agora, é quando? Quando será? Será 
mais cedo ou mais tarde?  mais cedo

直ぐ
Sugu

55.
ou mais tarde

後ほど
Nochihodo

56.
É provável que você queira chegar a frases mais 
complexas... ainda não...  

まだです
Mada desu

57.
Se estiver impaciente, você dirá, "agora ou nunca!" 
Se não tiver fé alguma, dirá, "jamais, nunca 
acontecerá comigo!" E se você gosta de reclamar, 
dirá, "Droga! Isso sempre acontece comigo!" 
sempre

いつも
Itsumo

58.
Comparado a nunca

決して～ない
Kesshite <> nai

59.
Posso dar uma pausa? Só um minuto. Volto já... Só 
um  minuto!

少しだけ
Sukoshi dake

60.
Vamos ver outras palavras interrogativas úteis. 
“Como estou?” Como?

どう
Dou



1161.
Por que é tão quente no verão? Por quê?

どうして
Doushite

62.
Quando pergunto “por que”, eu espero uma 
explicação. A explicação costuma se iniciar com  
Porque

なぜなら
Nazenara

63.
A palavra “onde” é importante para todo turista: 
Onde fica o museu? Onde é o restaurane? Onde?

どこですか？
Dokodesuka?

64.
Assim como com o tempo, com o espaço é mais 
fácil dar respostas relativas a outra coisa: atrás da 
torre, em frente ao museu:  em frente a

前
Mae

65.
Comparado a: atrás

後ろ
Ushiro

66.
Olhamos e olhamos, e estava bem diante de nosso 
nariz: está aqui

ここですよ
Koko desuyo

67.
As pessoas, diferentes de GPS, tendem a dar 
explicações aproximadas: “É bem aqui,” ou “Vá 
até lá”. Seja aqui ou lá, você normalmente acaba 
encontrando:  aqui

ここ
Koko

68.
Ou lá

あっち・あちら
Acchi / achira

69.
Todo mundo que visita uma cidade grande procura 
um lugar alto para ter uma vista panorâmica. Mas 
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nada... Então descemos.  Primeiro para cima

上
Ue

70.
E então para baixo

下
Shita

71.
O museu era impressionante do lado de fora, mas 
do lado de dentro não era grande coisa: dentro

内側
Uchigawa

72.
Comparado a: fora

外側
Sotogawa

73.
O que há em cima da mesa? E o que você está 
escondendo embaixo? em cima de

～の上に
<…> no ueni

74.
e embaixo

～の下に
<…>no shitani

75.
Eis uma outra palavra interrogativa para ajudar 
você a decidir. Por exemplo, quando você vai fazer 
compras, o vendedor pode perguntar qual item você 
quer comprar. Qual?

どっちですか？・どちらのでしょうか？
Docchi desuka / dochirano deshouka

76.
Agora podemos começar a confundir o vendedor: 
"Este! Não, aquele, aquele lá!" Logo saberemos as 
palavras para cores para facilitar as coisas... mas 
por enquanto: este/a

これ
Kore

77.
Ou aquele/a

あれ
Are
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E no plural: “Na verdade, eu quero aqueles.”: 
aqueles/as

これら
Korera
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3.Quanto, Quantos?
いくらですか？いくつですか？
79.

Vamos aprender algumas palavras para tamanhos 
e quantidades. "Quanta água há na garrafa?" (Não 
muita...) "Quanto dinheiro há em sua carteira?" (Não 
o bastante...) "Quantos açúcares você toma no 
café? (alguns mais...) "Quanta comida você trouxe" 
(Muita!) Você está certo, todas estas perguntas 
começam  with Quanto/a? / Quantos/as?

どれくらい・いくら・いくつ
Dorekurai / ikura / ikutsu

80.
"Quanto?" é muito usado para abreviar "Quanto 
custa?” Apesar de que entre você e eu tudo aqui é 
bonito, com estes preços... você está louco!... Não 
vou comprar nada. Nada! nada

何一つ
Nanihitotsu

81.
Comparado a: tudo

全て
Subete

82.
Compramos pouco e pagamos muito: pouco



15少し
Sukoshi

83.
ou muito

たくさん
Takusann

84.
O vendedor disse que custa mais para ele… 
Fala sério, normalmente os vendedores pagam 
menos e nós pagamos mais. Essa é a natureza do 
comércio... menos

より少ない
Yori sukunai

85.
Comparado a mais

もっと
Motto

86.
Você quer subir ao topo da torre? Desculpa... Eu 
vou ficar aqui embaixo. Pra mim, é suficiente. Já 
subi escadas demais hoje. suficiente

十分に
Jyuubunn ni

87.
Comparado a demais

過度に
Kadoni

88.
Eles vão subir na torre e eu vou ficar aqui. Eu só 
quero comprar um pouco mais... um pouquinho 
mais

もう少し
Mou sukoshi

89.
Eles vão demorar em torno de meia hora, não 
exatamente, mas cerca disso... em torno de,  cerca 
de

およそ・ぐらい
Oyoso / gurai

90.
Espere, deixe-me contar. Quanto eu tenho  trocado? 
Dá pra um café com bolo? Acho que sim, mais ou 
menos

おおよそ


