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Falar

   Esta lista foi elaborada com base no resultado de uma pesquisa de autoavaliação do examinando sobre 
“o que os aprovados em cada nível do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa pensam ser capazes 
de fazer utilizando o idioma japonês”.

Isto não é o syllabus do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa (especifi cações do conteúdo do 
Exame de Profi ciência em Língua Japonesa). E também, não garante a profi ciência em língua japonesa 
do aprovado. Para saber sobre os tipos de capacidade linguística medidos e as questões do exame, favor 
consultar os tópicos relacionados ao “parâmetro de certifi cação.
   Ela pode ser utilizada como referência para que o examinando ou as pessoas à sua volta tenham uma 
ideia do que “um aprovado de determinado nível é capaz de fazer utilizando o idioma japonês”.

N1 N2 N3 N4 N5

1 É capaz de argumentar de forma lógica ao participar de debates ou discussões de temas de seu 
interesse.

2 É capaz expor suas ideias e fazer perguntas sobre os assuntos atuais da mídia.

3 É capaz de explicar os detalhes e o motivo de um acontecimento inesperado (ex.: acidente, etc.).

4 É capaz de alterar o uso de termos formais ou informais dependendo da situação e da pessoa com 
quem se fala.

5 É capaz de apresentar o conteúdo de um livro que leu ou fi lme que assistiu recentemente.

6 É capaz de concordar ou discordar de uma ideia e expor o seu motivo numa discussão em sala de 
aula.

7 É capaz de realizar uma apresentação sobre um tema de sua especialidade ou que tenha conheci-
mento profundo, se for preparado previamente.

8 É capaz de conversar com amigos e companheiros de trabalho sobre planejamentos de viagem ou 
preparações de festas.

9 É capaz de expor as suas expectativas e experiências (ex.: horário de trabalho, experiência em outros 
trabalhos) numa entrevista de trabalho temporário ou emprego.

10 É capaz de explicar sobre caminhos e baldeações (conexões) de locais que conhece bem.

11 É capaz de fazer um pequeno discurso num evento formal como numa despedida sua,se for prepara-
do previamente.

12 É capaz de fazer perguntas, explicar as condições e pedidos sobre algo que quer comprar em uma 
loja.

13 É capaz de comunicar o seu atraso ou sua ausência por telefone.

14 É capaz de conversar sobre assuntos cotidianos e corriqueiros (ex.: hobby, programa de fi m de sema-
na).

15 É capaz de decidir a data e horário de um encontro após perguntar sobre as conveniências da outra 
pessoa.

16 É capaz de explicar com palavras simples o motivo do seu sentimento de felicidade ou espanto.

17 É capaz de explicar sobre o seu quarto.

18 É capaz de falar sobre seu hobby ou coisas de seu interesse.

19 É capaz de realizar negociações simples em lojas, correios, estações utilizando palavras utilizadas 
frequentemente (“Quanto custa?”, “Gostaria de ...”).

20 É capaz de se apresentar e responder às perguntas simples sobre a sua pessoa.

D
ifícil

menos de 25%

mais de 25% e menos de 50%

mais de 50% e menos de 75%

mais de 75%

※A porcentagem das respostas “sou capaz” dadas a cada questão pelos aprovados em cada nível 
foram divididas em 4 categorias.
Para o cálculo das porcentagens,  foram utilizadas somente as respostas dos “aprovados com 
pontuação próxima ao mínimo necessário para aprovação”. Para informações detalhadas, favor 
consultar a “Forma de elaboração da lista” acima.

Fácil


