資料３－２
ポルトガル語

Artigos auxiliares com relação à proficiência da língua japonesa
（Proficiência da língua japonesa em cada situação）
Pergunta Quanto você compreende a língua japonesa em cada situação?
①Quando estiver doente, no hospital
［Escutar］ １．Consigo captar o que o médico explica
２．Consigo captar mais ou menos a explicação do médico
３．Consigo captar um pouco da explicação do médico（consigo captar palavras）
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Consigo falar detalhadamente sobre os sintomas
２．Consigo falar mais ou menos sobre os sintomas
３．Consigo explicar um pouco sobre os sintomas（consigo falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada

［Ler］

１．Consigo ler
２．Consigo ler
３．Consigo ler
４．Não consigo

o questionário de consulta
mais ou menos o questionário de consulta
um pouco o questionário de consulta
ler quase nada

［Escrever］ １.Consigo preencher o questionário de consulta
２.Consigo preencher mais ou menos o questionário de consulta
３.Consigo preencher um pouco o questionário de consulta（consigo escrever
meu nome e endereço,etc）
４．Não consigo escrever quase nada.
※Artigo de perguntas
②No pagamento de contas públicas (água,luz,gás.etc)
ainda mais auxiliares
［Ler］
１．Consigo ler as cobranças de contas públicas
２．Consigo ler mais ou menos as cobranças de contas públicas
３．Consigo ler um pouco as cobranças de contas públicas（Consigo ler o valor
e a data de vencimento,etc）
４．Não consigo ler quase nada

③Ao fazer compras
［Escutar］ １．Consigo captar o local de algo que quero comprar
２．Consigo captar mais ou menos o local de algo que quero compar
３．Consigo captar um pouco sobre o local de algo que quero comprar （consigo
captar palavras）
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Consigo explicar sobre o que quero comprar
２．Consigo explicar mais ou menos sobre o que quero comprar
３．Consigo explicar um pouco sobre o que quero comprar（consigo falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada

［Ler］

１．Consigo ler os expositores dentro das lojas
２．Consigo ler mais ou menos os expositores dentro das lojas
３．Consigo ler um pouco os expositores dentro das lojas（consigo ler palavras）
４．Não consigo ler quase nada
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※Artigo de perguntas

④Ao pegar um ônibus ou trem
ainda mais auxiliares
［Escutar］ １．Consigo captar o que é anunciado dentro do ônibus ou trem
２．Consigo captar mais ou menos o que é anunciado dentro do ônibus ou trem
３．Consigo captar um pouco do que é anunciado dentro do ônibus ou trem (consigo
captar palavras)
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Consigo explicar onde quero ir
２．Consigo explicar mais ou menos onde quero ir
３．Consigo explicar um pouco sobre onde quero ir（consigo falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada

［Ler］

１．Consigo ler
２．Consigo ler
３．Consigo ler
４．Não consigo

o mapa de rotas
mais ou menos o mapa de rotas
um pouco o mapa de rotas（consigo ler o local de destino）
ler quase nada

※Artigo de perguntas

⑤Na criação dos filhos
ainda mais auxiliares
［Escutar］ １．No posto de saúde, consigo captar sobre os serviços para a criação dos filhos
２．No posto de saúde, consigo captar mais ou menos sobre os serviços para a
criação dos filhos
３．No posto de saúde, consigo captar um pouco sobre os serviços para a criação
dos filhos（consigo captar palavras）
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Consigo explicar sobre a situação de saúde de meus filhos
２．Consigo explicar mais ou menos sobre a situação de saúde de meus filhos
３．Consigo explicar um pouco sobre a situação de saúde de meus filhos（consigo
falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada

［Ler］

１．Consigo ler o conteúdo do aviso do exame de saúde
２．Consigo ler mais ou menos o conteúdo do aviso do exame de saúde
３．Consigo ler um pouco o conteúdo do aviso do exame de saúde（entendo um pouco
das palavras）
４．Não consigo ler quase nada

［Escrever］ １．No posto de saúde, consigo preencher o formulário sobre serviços para a
criação dos filhos
２．No posto de saúde, consigo preencher mais ou menos o formulário sobre
serviços para a criação dos filhos
３．No posto de saúde, consigo preencher um pouco o formulário sobre serviços
para a criação dos filhos（consigo escrever nome, endereço, etc）
４．Não consigo preencher quase nada
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⑥No local de trabalho
※Artigos de perguntas
ainda mais auxiliares
［Escutar］ １．Consigo captar ordens
２．Consigo captar mais ou menos as ordens
３．Consigo captar um pouco as ordens（consigo captar palavras）
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

［Ler］

１．Consigo reportar sobre o andamento do serviço
２．Consigo reportar mais ou menos sobre o andamento do serviço
３．Consigo reportar um pouco sobre o andamento do serviço
（consigo falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada
１．Consigo ler as instruções do trabalho
２．Consigo ler mais ou menos as instruções do trabalho
３．Consigo ler um pouco as instruções do trabalho（consigo ler palavras）
４．Não consigo ler quase nada

［Escrever］ １．Consigo escrever o relatório do trabalho
２．Consigo escrever mais ou menos o relatório do trabalho
３．Consigo escrever um pouco o relatório do trabalho
（consigo escrever palavras）
４．Não consigo escrever quase nada
⑦Na convivência com os vizinhos
［Escutar］ １．Consigo captar a apresentação pessoal
２．Consigo captar mais ou menos a apresentação pessoal
３．Consigo captar um pouco a apresentação pessoal（nome,etc）
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Consigo me apresentar
２．Consigo me apresentar facilmente
３．Consigo falar meu nome e de onde sou
４．Não consigo falar quase nada

⑧Em trâmites na prefeitura
［Escutar］ １．Consigo captar sobre o conteúdo de trâmites
２．Consigo captar mais ou menos sobre o conteúdo de trâmites
３．Consigo captar um pouco sobre o conteúdo de trâmites
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Na prefeitura, consigo explicar o que vim fazer
２．Na prefeitura, consigo explicar mais ou menos o que vim fazer
３．Na prefeitura, consigo explicar um pouco o que vim fazer
（consigo falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada

［Ler］

１．Consigo ler as correspondências vindas da prefeitura
２．Consigo ler mais ou menos as correspondências vindas da prefeitura
３．Consigo ler um pouco as correspondências vindas da prefeitura
(entendo palavras)
４．Não consigo ler quase nada
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［Escrever］１．Consigo preencher formulários como o de atestado de residência escrevendo
também em kanji.
２．Consigo preencher formulários como o de atestado de residência escrevendo
em katakana e hiragana
３．Consigo preencher formulários como o de atestado de residência escrevendo
nome e endereço em katakana e hiragana
４．Não consigo escrever quase nada
⑨Na vizinhança
［Escutar］ １．Consigo captar a conversa na reunião de moradores
２．Consigo captar mais ou menos a conversa na reunião de moradores
３．Consigo captar um pouco a conversa na reunião de moradores（entendo palavras）
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Consigo falar minha opinião na reunião de moradores
２．Consigo falar mais ou menos a minha opinião na reunião de moradores
３．Consigo falar um pouco a minha opinião na reunião de moradores
（consigo falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada

［Ler］

１．Consigo ler a prancheta circular de avisos
２．Consigo ler mais ou menos a prancheta circular de avisos
３．Consigo ler um pouco a prancheta circular de avisos（consigo ler palavras）
４．Não consigo ler quase nada

［Escrever］ １．Consigo preencher o formulário de participação em um evento do bairro,
escrevendo também em kanji
２．Consigo preencher o formulário de participação em um evento do bairro,
escrevendo em hiragana e katakana
３．Consigo preencher o formulário de participação em um evento do bairro,
escrevendo palavras
４．Não consigo escrever quase nada
⑩Nos trâmites do correio
［Escutar］ １．Consigo captar sobre os serviços que são possíveis utilizar
２．Consigo captar mais ou menos sobre os serviços que são possíveis utilizar
３．Consigo captar um pouco sobre os serviços que são possíveis utilizar
(consigo captar palavras)
４．Não consigo captar quase nada
［Falar］

１．Consigo falar sobre serviços que quero utilizar
２．Consigo falar mais ou menos sobre serviços que quero utilizar
３．Consigo falar um pouco sobre serviços que quero utilizar
（consigo falar palavras）
４．Não consigo falar quase nada

［Ler］

１．Consigo ler o aviso de ausência na entrega
２．Consigo ler mais ou menos o aviso de ausência na entrega
３．Consigo ler um pouco o aviso de ausência na entrega（consigo ler as
informações para contato e prazo para entrega）
４．Não consigo ler quase nada
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［Escrever］ １．Consigo preencher o formulário para entrega à domicílio escrevendo também
em kanji
２．Consigo preencher o formulário para entrega à domicílio escrevendo em
katakana e hiragana
３．Consigo preencher meu nome e endereço no formulário para entrega à domicílio
４．Não consigo escrever quase nada

