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O Que é Exame de Profi ciência
em Língua Japonesa?

É o maior exame de língua japonesa realizado a nível mundial.

O Exame de Profi ciência em Língua Japonesa é um exame para avaliar e reconhecer ofi cialmente a profi ciência em 
língua japonesa das pessoas que, a princípio, não têm o idioma japonês como língua materna. O exame é realizado duas 
vezes ao ano*, ao mesmo tempo, no Japão e em diversas regiões do mundo. 
O Exame vem sendo aplicado desde 1984, quando 7 mil pessoas prestaram o exame em 15 países, número esse que no 
ano de 2009 havia chegado a 770 mil pessoas em 54 países. É, atualmente, o maior exame de língua japonesa realizado 
a nível mundial.
* Até o ano de 2008, o Exame de Profi ciência em Língua Japonesa era realizado apenas uma vez ao ano, em dezembro. Contudo, a partir de 2009 

passou a ser realizado duas vezes ao ano: em julho e em dezembro. Todavia, há cidades do exterior nas quais o exame não é realizado em julho, 

somente em dezembro. 

Cidades onde é realizado o Exame de Profi ciência 
em Língua Japonesa (segundo exame de 2009 - dezembro)       Cidades onde é realizado o exame.

33 províncias do Japão

22 cidades da Coreia do Sul. 

206 cidades, 
em 54 países

 ou localidades

Número de estudantes que prestam o exame / Número de cidades onde é realizado

Número de estudantes que prestaram o exame
Número de cidades onde é realizado                            

(Pessoas) 768.113 pessoas

206 cidades

(cidades)
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É um exame útil para diversas fi nalidades.

De acordo com a “Pesquisa em Instituições de Ensino 
da Língua Japonesa no Exterior” realizada trienalmen-
te pela Fundação Japão, o número de estudantes da 
língua japonesa no exterior que foi de 127 mil pessoas 
em 1979 teria aumentado para 3,65 milhões em 2009. 
Com o aumento do número de estudantes da língua, 
também cresceu o número de pessoas que prestam o 
Exame de Profi ciência em Língua Japonesa. Atual-
mente, pessoas de todas as idades, desde estudante 
do curso fundamental até adultos estão prestando o 
exame. O Exame de Profi ciência em Língua Japone-
sa é também utilizado para diversas fi nalidades, não 
somente para avaliação da capacidade como também 
para fi ns de obtenção de emprego, aumento salarial, 
promoção, certifi cação de competência, etc.

Número de estudantes de língua japonesa
no exterior

(pessoas)

(ano)
Fonte: “ Pesquisa em Instituições de Ensino da Língua Japonesa no
Exterior “ da Fundação Japão (valor calculado provisoriamente)

Composição das Pessoas que Prestam o Exame

Objetivo da prestação do exame

Estudantes do curso primário (ensino fundamental)
Estudantes ginasiais / colegiais (ensino médio)
Universitários / pós graduandos (nível superior)
Estudantes de escolas de idiomas e demais instituições de ensino
Profi ssionais (trabalhadores de empresas / funcionários públicos / professores 
/ profi ssionais liberais etc.)
Outros
Não responderam

Necessário para ingressar na universidade ou pós-graduação (no próprio país).
Necessário para ingressar na universidade ou pós-graduação (no Japão).
Necessário para ingressar em outras instituições de ensino ou para certifi car a 
capacidade (no próprio país). 
Necessário para ingressar em outras instituições de ensino ou para certifi car a 
capacidade (no Japão).
Útil no próprio trabalho ou para obter emprego, aumento salarial ou promoção 
(no próprio país). 
Útil no próprio trabalho ou para obter emprego, aumento salarial ou promoção 
(no Japão).
Deseja conhecer a própria capacidade.
Outros
Não responderam

O Que é Exame de Profi ciência em Língua Japonesa?

* Quem respondeu:  Pessoas que prestaram o 2º exame em 2009 (dezembro) no exterior (Número válido de pessoas que responderam 423.961 pessoas). Foram 
alvos os 52 países / 170 cidades nos quais o exame foi aplicado pela Fundação Japão.



Características do Novo Exame de
Profi ciência Em Língua Japonesa
A partir de 2010, foi implementado o Novo Exame de Profi ciência em Língua Japonesa.
O Exame de Profi ciência em Língua Japonesa tem uma história de mais de 20 anos. Durante esse período, aumentou o 
número de estudantes da língua, bem como houve mudança na fi nalidade para a qual o idioma é estudado ou utilizado. 
Para ajustar a essas mudanças, o Exame de Profi ciência em Língua Japonesa foi modifi cado. O Novo Exame de Profi ci-
ência em Língua Japonesa (Novo Exame) vem dar continuidade ao exame de até então (Antigo Exame), acrescentando 
novas alterações.

Os 4 itens importantes do Novo Exame de Profi ciência em Língua Japonesa

É um exame que prioriza a capacidade de comunicação. 
O novo exame considera importante não só o 1 grau de conhecimento sobre a escrita, o vocabulário e a 
gramática da língua japonesa, como também a 2 capacidade de utilizar tais conhecimentos numa situação 
real de comunicação. O item 1 será avaliado pela prova de “Conhecimento do idioma (escrita / vocabulário/ 
gramática)” e o item 2, pela prova de “Compreensão do Texto” e “Compreensão Auditiva”. O Novo Exame 
avalia a capacidade de comunicação em língua japonesa de modo geral, através da combinação dessas provas. 
* As respostas serão marcadas na folha óptica, assim como no Antigo Exame. Não há provas que avaliem diretamente a capacidade de 

expressão oral ou escrita. 

São 5 níveis, podendo optar pelo nível mais adequado para si. 
O Novo Exame é composto de 5 níveis: N1, N2, N3, N4 e N5. As questões propostas diferem conforme o 
nível, para permitir a avaliação mais detalhada possível da profi ciência em língua japonesa. 
No Antigo Exame havia 4 níveis (Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4). No Novo Exame foi criado um nível 
intermediário entre os níveis 2 e 3 do Antigo Exame, passando a ter 5 níveis, de modo que será possível es-
colher o nível ainda mais adequado para si próprio ao prestar o exame. 

Item

1

Item

2

Os parâmetros da certifi cação e a correspondência entre os níveis dos exames novo e antigo.

* O conteúdo detalhado dos parâmetros de certifi cação poderá ser consultado na página 6. 

Níveis Parâmetros para a certifi cação A correspondência entre os níveis dos 
exames novo e antigo (referência)

N1 Ser capaz de compreender a língua japonesa usada 
em amplas situações.

A linha de aprovação é praticamente igual ao Nível 1 
do Antigo Exame. Porém, será possível avaliar até o 
grau um pouco mais elevado que o antigo Nível 1.

N2

Além de compreender a língua japonesa utilizada em 
situações do cotidiano, ser capaz de compreender até 
certo grau a língua japonesa utilizada em situações 

mais amplas.

Praticamente igual ao nível 2 
do Antigo Exame.

N3 É capaz de compreender até certo grau a língua 
japonesa usada em situações cotidianas.

Nível intermediário entre os 
Níveis 2 e 3 do Antigo Exame

N4 É capaz de compreender a língua japonesa básica. Praticamente igual ao nível 3 do Antigo Exame.

N5 É capaz de compreender até certo grau a língua 
japonesa básica. Praticamente igual ao nível 4 do Antigo Exame.

Novo
nível.
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Será medida a profi ciência em língua japonesa através da pontuação de 
escala. 
No Novo Exame foi alterado o modo de apresentação das pontuações para que a profi ciência em língua japonesa 
do examinando se refl ita de modo mais preciso na pontuação. A pontuação será apresentada pela “pontuação de 
escala” e não pela “pontuação bruta”.  
A pontuação do Antigo Exame era “pontuação bruta”, calculada com base no “número de respostas corretas”. 
Por mais cuidado que se tenha ao elaborar o exame, a cada exame as questões diferem quanto ao grau de di-
fi culdade. Pela pontuação bruta, mesmo não havendo alteração na profi ciência, pode resultar em pontuações 
diferentes conforme maior ou menor grau de difi culdade do exame. 
A “pontuação de escala” utilizada no Novo Exame verifi ca de que modo cada um dos examinandos respondeu 
em diferentes tipos de questão (que tipo de questão acertou e que tipo de questão errou), e a pontuação é calcu-
lada pela escala (medida) do nível de cada um. Para os exames do mesmo nível será sempre utilizada a mesma 
escala (medida) para o cálculo. Com isso, independente do grau de difi culdade de cada exame, em qualquer um 
deles será obtida a mesma pontuação se a profi ciência se mantiver.
Desse modo, utilizando a pontuação de escala, é possível se chegar a pontuação mais precisa e justa sobre a 
profi ciência em língua japonesa do momento em que o estudante prestou o exame. 
* As pessoas que queiram saber mais sobre a pontuação de escala poderão acessar o website ofi cial do Exame de Profi ciência em Língua 

Japonesa (www.jlpt.jp).  

Ficará mais fácil visualizar o que será capaz de fazer
utilizando a língua japonesa. 
Será realizada uma pesquisa sobre o que (ler, falar, ouvir, escrever) os aprovados nos exames de cada nível pen-
sam serem capazes de fazer, na prática, utilizando o idioma japonês. Ainda no ano fi scal 2010 forneceremos a 
“Lista Can-do do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa” (denominação provisória) resumindo o resultado 
dessa pesquisa. Consultando tal lista, os aprovados e demais pessoas poderão visualizar “o que os aprovados 
nesse nível seriam capazes de realizar em situações de estudo / cotidiano / trabalho, utilizando a língua ja-
ponesa”.

Item

3

Item

4

Sobre a comunicação dos resultados do exame
Será enviado às pessoas que prestaram o exame o “Comunicado de aprova-
ção ou reprovação” contendo “se foi ou não aprovado”, a pontuação global 
(pontuação de escala) e as pontuações obtidas em cada divisão de pontua-
ção, bem como as informações para referência (sobre as divisões de pontu-
ação, ver página 5). 
As informações para referência é o índice de acertos* em cada um dos ele-
mentos: (escrita / vocabulário / gramática), representado em 3 níveis, de A a 
C, quando a divisão de pontuação é composta de vários elementos, tal qual 
no caso de  “Conhecimento do idioma (escrita / vocabulário / gramática)”.   
Essas informações permitirão ao estudante mapear os seus acertos, o que 
será útil para estudar a língua japonesa a partir de então. 

* O índice de acertos refere-se à proporção das questões corretamente repondidas dentro do 
total de questões de cada elemento. 
Outrossim, as informações para referência mostra “quantas questões respondeu corretamente”, 
diferindo da pontuação de escala. Não é objeto de consideração para a decisão sobre aprovação 
ou não.

Comunicado de aprovação ou
reprovação (amostra: N1 a N3)

Parâmetros para avaliação

Divisão de pontuação 
(pontuação de escala)

Informações para referência
 (índice de acertos)

A  Acerto igual ou superior a 67%
B Acerto igual ou superior a 34% e 

inferior a 67%
C Acerto inferior a 34%

• N1, N2 e N3 Conhecimento do idioma (escrita, vocabulário, gramática) “Escrita / vocabulário” e “gramática”
• N4, N5 Conhecimento do idioma (escrita, vocabulário, gramática) “Escrita / vocabulário”, “gramática”e
 Compreensão do texto    “Compreensão do texto”

Caracteristicas do Novo Exame de Profi ciência em Língua Japonesa



A composição do exame e os parâmetros
para a certifi cação.

Matérias e a duração das provas, divisões e escalas das pontuações.

As provas do exame serão conforme a tabela da esquerda “as matérias e a duração de cada uma delas”. 
As divisões das pontuações contidas no resultado do exame são conforme as “divisões e escalas das pontuações” con-
tidas na tabela da direita.

Matérias e duração                                       Divisões e escalas das pontuações                                  

Níveis Matérias
Duração 
da prova 
(minutos)

Divisões das
pontuações 

Escalas das
pontuações 

N1

Conhecimento do idioma
(escrita / vocabulário/ gramática) 
e compreensão do texto 110 min.

Conhecimento do idioma 
(escrita / vocabulário/ 
gramática)

0 a 60 pontos

Compreensão do texto 0 a 60 pontos
Compreensão auditiva 60 min. Compreensão auditiva 0 a 60 pontos

N2

Conhecimento do idioma 
(escrita / vocabulário/ gramática) 
e compreensão do texto 105 min.

Conhecimento do idioma 
(escrita / vocabulário/ 
gramática)

0 a 60 pontos

Compreensão do texto 0 a 60 pontos
Compreensão auditiva 50 min. Compreensão auditiva 0 a 60 pontos

N3

Conhecimento do idioma
(escrita / vocabulário) 30 min.

Conhecimento do idioma 
(escrita / vocabulário/ 
gramática)

0 a 60 pontos

Conhecimento do idioma 
(gramática) e
compreensão do texto

70 min. Compreensão do texto 0 a 60 pontos

Compreensão auditiva 40 min. Compreensão auditiva 0 a 60 pontos

N4

Conhecimento do idioma
(escrita / vocabulário) 30 min.

Conhecimento do idioma
(escrita / vocabulário/ gramática) 
e compreensão do texto

0 a 120 pontosConhecimento do idioma 
(gramática) e
compreensão do texto

60 min.

Compreensão auditiva 35 min. Compreensão auditiva 0 a 60 pontos

N5

Conhecimento do idioma
(escrita / vocabulário) 25 min.

Conhecimento do idioma
(escrita / vocabulário/ gramática) 
e compreensão do texto

0 a 120 pontos
Conhecimento do idioma 
(gramática) e compreensão do 
texto 

50 min.

Compreensão auditiva 30 min. Compreensão auditiva 0 a 60 pontos

Para a correspondência entre as matérias do exame e as divisões das pontuações veja as duas tabelas, da esquerda para direita. 
Nos níveis N1 e N2, a pontuação obtida na prova “Conhecimento do idioma (escrita, vocabulário, gramática) e compreensão do 
texto” será indicada em duas divisões: “Conhecimento do idioma (escrita / vocabulário / gramática)” e “Compreensão do texto”.
No nível N3, as pontuações obtidas nas provas “Conhecimento do idioma (escrita e vocabulário)” e “Conhecimento do idioma 
(gramática) e compreensão do texto” serão indicadas em duas divisões: “Conhecimento do idioma (escrita / vocabulário / gra-
mática)” e “Compreensão do texto”.
Nos níveis N4 e N5, as pontuações obtidas nas provas “Conhecimento do idioma (escrita, vocabulário)” e “Conhecimento do 
idioma (gramática) e compreensão do texto” serão indicadas em uma única parte: “Conhecimento do idioma (escrita / vocabulário 
/ gramática) e Compreensão do texto”.
Na “compreensão auditiva”, a prova e a divisão da pontuação coincidem, em todos os níveis.
As diferenças existentes conforme o nível devem-se ao fato de buscarmos possibilitar a avaliação mais precisa da profi ciência em 
língua japonesa, conforme as características do estágio de aprendizado de cada nível. 

Exame de Profi ciência em Língua Japonesa



Parâmetros para a certifi cação.

Os parâmetros para a certifi cação de cada nível são conforme a tabela abaixo. Foram representados por comportamentos 
verbais “ler” e “ouvir”. 
Nesta tabela não consta, mas será também necessário o conhecimento do idioma para realizar cada comportamento 
verbal. 

Níveis Parâmetros para a certifi cação.

N1

Ser capaz de compreender a língua japonesa usada em amplas situações.

Ser capaz de ler textos relativamente complexos do ponto de vista lógico ou de elevado grau de abstração, 
acerca de um grande leque de assuntos, tais como editorial de jornal ou comentários e compreender a com-
posição do texto e seu conteúdo.

Ser capaz de ler textos com aprofundado conteúdo em diversos assuntos e compreender o fl uxo do texto, 
bem como compreender em detalhes as intenções das expressões. 

Ser capaz de ouvir diálogos, notícias ou palestras com conteúdos consistentes, ditas em velocidade natural 
e em situações diversas, compreendendo detalhadamente o fl uxo do texto, o conteúdo e a relação entre os 
personagens, bem como a construção lógica, captando os pontos essenciais.  

N2

Além de compreender a língua japonesa utilizada em situações do cotidiano, ser capaz de compreender até certo 
grau a língua japonesa utilizada em situações mais amplas. 

Poder ler e compreender o conteúdo de textos cujo teor seja claro, tais como artigos e comentários ou críti-
cas mais simples de jornais e revistas que tratam de um amplo leque de assuntos.

Ser capaz de ler textos de assuntos gerais e compreender o fl uxo do texto, bem como compreender as in-
tenções das expressões.

Ser capaz de ouvir diálogos ou notícias com conteúdos consistentes, ditas em velocidade próxima da natural 
e em situações amplas além das cotidianas, compreendendo o fl uxo do texto, o conteúdo e a relação entre os 
personagens, bem como os pontos essenciais.

N3

Ser capaz de compreender, até certo grau, a língua japonesa usada em situações cotidianas. 

Ser capaz de ler e compreender textos que expressam conteúdos concretos sobre assuntos do cotidiano. 

Ser capaz de captar as linhas gerais das informações a partir de títulos dos artigos de jornal. 

Ser capaz de compreender os pontos essenciais dos textos relativamente difíceis com os quais tem contato 
em situações do cotidiano, quando expressos de uma outra forma. 

Ser capaz de ouvir diálogos com conteúdos consistentes, ditos em velocidade quase próxima da natural e em 
situações cotidianas, compreendendo praticamente todo o conteúdo concreto e a relação entre os personagens.

N4

Ser capaz de compreender a língua japonesa básica.

Ser capaz de ler e entender textos cujo conteúdo é familiar no cotidiano, escritos com vocabulário e ide-
ogramas básicos. 

Poder compreender quase que totalmente o conteúdo dos diálogos realizados em situações do cotidiano e em 
velocidade reduzida.

N5

Ser capaz de compreender, até certo grau, a língua japonesa básica.

Ser capaz de ler e compreender expressões comuns, frases e textos escritos em hiragana ou katakana, ou 
ainda em ideogramas básicos de uso cotidiano.

Ser capaz de captar informações necessárias em diálogos curtos e falados de modo lento, em situações mais 
comuns na vida cotidiana, tais como em salas de aula ou ao seu redor, etc. 

Ler

Ler

Ler

Ler

Ler

Ouvir

Ouvir

Ouvir

Ouvir

Ouvir

A Composição do Exame e os Parâmetros para a Certifi cação 



Exemplos de Questões do Novo Exame de
Profi ciência Em Língua Japonesa
O Exame de Profi ciência em Língua Japonesa avaliará o “grau de conhecimento sobre a escrita, o vocabulário e a gra-
mática da língua japonesa” através de “Conhecimento do idioma (escrita, vocabulário, gramática)” e a “capacidade de 
utilizar tais conhecimentos numa situação real de comunicação” através da “Compreensão do texto” e da “Compreensão 
auditiva”.

O que o Novo Exame avalia é a “Capacidade de comunicação no idioma para fi ns de realização de desafi os”. Para que 
possamos avaliar essa capacidade, todos os formatos das questões do Antigo Exame foram revisados e modifi cados. 
Dentre os formatos das questões, uns permaneceram iguais aos do Antigo Exame, outros foram modifi cados parcial-
mente e alguns novos introduzidos a partir do Novo Exame. Vamos, então, verifi car os exemplos das questões do Novo 
Exame, principalmente as que têm novo formato.

As habilidades avaliadas pelo Novo Exame de Profi ciência em Língua Japonesa
(Capacidade de comunicação no idioma para fi ns de realização de desafi os)

Conhecimento do idioma                 escrita / vocabulário
(escrita / vocabulário/ gramática)

Conhecimento do idioma                 gramática
(escrita / vocabulário/ gramática)

Nível: N 3
Questão maior:

Uso

Nível: N 2
Questão maior:

Gramática da sentença

Três provas

1 Grau de conhecimento sobre a 
escrita, o vocabulário e a gramática da 

língua japonesa

Conhecimento do idioma
(escrita, vocabulário, gramática)

Compreensão
do texto

Compreensão
auditiva

2 Capacidade de utilizar os conhecimen-
tos apontados no item 1, numa situação 

real de comunicação.

São questões para pensar se os 
termos estão corretamente utili-
zados dentro da frase. Questões 
desse tipo já eram propostos no 
Antigo Exame.

(Resposta = 1)

Exame de Profi ciência em Língua Japonesa



Tipo de questão para formular sentenças consideran-
do o fl uxo do texto como todo. Deve ser respondido 
após ler atentamente não somente a frase 
em questão ou o , mas as sentenças e as 
frases anteriores e posteriores aos mesmos. 
São questões com novo formato.

São questões para ler e compreender 
mais de um texto, comparando ou 
conjugando seus conteúdos. São ques-
tões com novo formato.

A questão pede para responder sobre o que a pes-
soa identifi cada com→(seta) deve falar naquele 
momento. Será necessário ouvir atentamente a 
explicação e a pergunta, observan-
do a ilustração para detectar que 
tipo de situação é apresentada. São 
questões com novo formato.

Compreensão do texto

Compreensão auditiva

Nível: N 1
Questão maior:

Compreensão integrada

Nível: N 4
Questão maior:

Elocução e expressão

(Resposta =  3   2  4  2  1)

(Resposta =  3   4)

(Resposta = 3)

1

1

2

2

3 4 5

* As Questões Maiores são grupos de questões com o mesmo formato. Para saber sobre a composição das Questões Maiores poderão acessar o website 
ofi cial do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa (www.jlpt.jp). O website contém também exemplos de todas as Questões Maiores, de todos os 
Níveis.

Exemplos de Questão do Novo Exame de Profi ciência em Língua Japonesa 



A Sequência da Inscrição Para o Exame:
Para Quem Irá Prestar no Exterior

Perguntas mais 
frequentes

Verifi que os municípios e a entidade que realizarão o exame, no país ou região pretendida. 
* Consta no website ofi cial do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa (www.jlpt.jp) 

a relação dos municípios e órgãos que realizarão o exame. 

Verifi que como se deve proceder à inscrição junto ao órgão que realizará o exame e
obter o manual para candidatos (Formulário de Inscrição) 

Ler atentamente o manual do candidato, realizar a inscrição conforme 
instruções do órgão realizador e pagar a taxa.  

Prestar a prova

Receber do órgão realizador o resultado do exame

* Essa é a sequência geral dos procedimentos no exterior. Como poderá haver variações conforme o país ou a região, confi rmem os de-
talhes junto ao órgão realizador do exame. No exterior há também localidades que não realizam o exame em Julho, realizando somente 
em Dezembro. Para saber se o exame será realizado em Julho na localidade onde pretendem prestar, poderão acessar o website ofi cial do 
Exame de Profi ciência em Língua Japonesa (www.jlpt.jp).
* Caso prestem o exame no Japão, verifi quem pelo website da Associação de Educação Internacional do Japão (http://www.jees.or.jp/jlpt/). 

Receberão a fi cha de candidato do órgão realizador. 

Primeira prova (julho):
por volta de março a abril
Segunda prova (dezembro):
por volta de agosto a setembro

Primeira prova (julho):
Início de julho
Segunda prova (dezembro):
Início de dezembro

Primeira prova (julho):
por volta de setembro
Segunda prova (dezembro): 
por volta de março

P1

P2

P3

Quem poderá prestar o Exame de Profi ciência em Língua Japonesa ?
Qualquer pessoa, desde que não tenha a língua japonesa como língua materna. Não há restrição de idade.

Quando o exame é realizado?
Duas vezes ao ano: em Julho e em Dezembro. Em 2011, o primeiro exame será realizado no dia 3 de julho (do-
mingo) e o segundo no dia 4 de dezembro (domingo). Todavia, há cidades do exterior nas quais o exame não será 
realizado em julho, somente em dezembro. Para saber se o exame será realizado em Julho na localidade onde pre-
tendem prestar, poderão acessar o website ofi cial do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa (www.jlpt.jp).

No período de inscrição não estarei no país/localidade onde pretendo prestar o exame. Como posso fazer?
A inscrição deverá ser feita sem falta junto ao órgão que realizará o exame no país/localidade onde prestará o 
mesmo. Conforme o país ou a localidade, a forma de se inscrever é diferente. Informem-se junto ao órgão reali-
zador do exame da localidade. Se não puder efetuar a inscrição pessoalmente, poderão pedir para um amigo ou 
conhecido do país / localidade onde pretendem prestar o exame. 

Exame de Profi ciência em Língua Japonesa



P4

P5

P6

Como escolher o nível do exame a prestar?
Consultem “os parâmetros da certifi cação” (página 6) e a “correspondência entre os níveis dos exames novo e 
antigo” (página 3). Além disso, poderão também verifi car o nível a partir dos exemplos de questões contidos no 
website ofi cial do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa (www.jlpt.jp). 

Como é tomada a decisão sobre aprovação ou reprovação.
Para a aprovação, duas coisas são necessárias:  1 A nota global deverá ser igual ou superior à nota necessária para 
a aprovação  (= Nota de aprovação),  2 A pontuação de cada divisão das pontuações deverá ser igual ou superior 
à nota necessária para a aprovação, fi xada para cada divisão (= Nota padrão). Caso não alcance a nota padrão, 
ainda que somente em uma das divisões de pontuação, não haverá aprovação, mesmo obtendo uma pontuação 
global alta.
A pontuação de cada divisão dos níveis N1 à N3 diferem dos níveis N4 e N5. As notas padrão para cada nível são 
conforme a tabela abaixo:

Quando e como receberemos o resultado do exame?
Todas as pessoas que prestarem o exame receberão o“Comunicado de aprovação ou reprovação”. Para os apro-
vados será também enviado o Certifi cado de Profi ciência em Língua Japonesa do respectivo nível. No caso do 
exterior, os documentos serão enviados por meio do órgão responsável pelo exame na respectiva cidade. Portanto, 
os resultados do primeiro exame (julho) deverão chegar em meados de setembro, e os do segundo exame (dezem-
bro), no início de março. Caso não tenham recebido no fi nal dos meses mencionados, entrem em contato com o 
órgão responsável pela realização do exame na cidade onde prestaram. 

Níveis
Pontuação global

Pontuação de cada divisão

Conhecimento
do idioma (escrita, vo-
cabulário, gramática)

Compreensão do texto Compreensão auditiva

Escala da 
pontuação

Nota de 
aprovação

Escala da 
pontuação

Nota 
padrão

Escala da 
pontuação

Nota 
padrão

Escala da 
pontuação

Nota 
padrão

N1 0 a 180 
pontos 100 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos 0 a 60 
pontos 19 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos

N2 0 a 180 
pontos 90 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos 0 a 60 
pontos 19 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos

N3 0 a 180 
pontos 95 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos 0 a 60 
pontos 19 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos

Níveis
Pontuação global

Pontuação de cada divisão

Conhecimento do idioma (escrita, vocabulário, 
gramática) / Compreensão do texto Compreensão auditiva

Escala da 
pontuação

Nota de 
aprovação

Escala da 
pontuação

Nota 
padrão

Escala da 
pontuação

Nota 
padrão

Escala da 
pontuação

Nota 
padrão

N4 0 a 180 
pontos 90 pontos 0 a 120 

pontos 38 pontos 0 a 60 
pontos 19 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos

N5 0 a 180 
pontos 80 pontos 0 a 120 

pontos 38 pontos 0 a 60 
pontos 19 pontos 0 a 60 

pontos 19 pontos

Apresentação de livros

[Síntese do Manual do Novo “Exame de 
Profi ciência em Língua Japonesa” e coletâ-
nea de exemplos das questões para os níveis 
N1, N2 e N3]
Tamanho B5, 129 páginas, acompanha um CD. 

Preço de capa: 900 Ienes + Imposto

Editora: Bondinsha Inc.

ISBN: 978-4-89358-734-3

[Síntese do Manual do Novo “Exame de 
Profi ciência em Língua Japonesa” e coletâ-
nea de exemplos das questões para os níveis 
N4 e N5]
Tamanho: B5, 87 páginas, acompanha um CD.

Preço de capa: 800 Ienes + Impostos

Editora: Bondinsha Inc.

ISBN: 978-4-89358-735-0

Encomendas e informações com ............Bondinsha Inc.  Tel: +81-3-3263-3959   Fax: +81-3-3263-3116  URL: http://www.bonjinsha.com/ 

Inscrições - Perguntas Frequentes - Apresentação dos Livros



Inscrevam-se 
com 

antecedência!

Novas
informações 

sobre o exame, 
aqui! 

Exame de Profi ciência em 
Língua Japonesa 2011 

Data dos exames:
Primeiro exame...........dia 3 de julho (domingo)*
Segundo exame...........dia 4 de dezembro (domingo)

Níveis:  5 níveis, de N1 a N5
As inscrições serão encerradas 3 meses antes da prova. Para maiores detalhes como a forma e prazo para realização da 
inscrição, informem-se junto ao órgão responsável pela realização do exame no respectivo país / localidade onde irão 
prestar.
* No exterior, há localidades que não realizam o exame em Julho, realizando somente em Dezembro. Para saber se o exame será realizado em Julho 
na localidade onde pretendem prestar, poderão acessar o website ofi cial do Exame de Profi ciência em Língua Japonesa (www.jlpt.jp).

Apresentação do website 

No website ofi cial do Exame de Profi ciência em Língua 
Japonesa estão disponibilizadas muitas informações, tais como 
explicações detalhadas sobre o Novo Exame de Profi ciência 
em Língua Japonesa e exemplos de questões para cada nível, 
além de informações como os procedimentos para inscrição, 
as cidades onde serão realizadas, bem como os órgãos respon-
sáveis pela realização. Portanto, não deixem de acessar. Há 
versões em idiomas japonês, inglês e chinês.

Órgão responsável pela realização (os manuais do exame estão disponíveis no órgão abaixo).


