2級

É proibido levar o caderno de questões traduzido ao

ポルトガル語

local do exame. Solicitamos a compreensão de
todos.
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Duração do Exame

Exame escrito (85 minutos)
Exame de Compreensão Auditiva (cerca de 25 minutos)

Aviso Importante
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1. Não abra este caderno de questões até o início do exame.
2. Coloque as respostas na folha de respostas (folha de marcação). As respostas
preenchidas nas folhas que não sejam de respostas, serão consideradas inválidas. O
caderno de questões pode ser utilizado para anotações, porém, não há tempo
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suficiente para transcrever as respostas para a folha de respostas.
3. Não serão aceitas perguntas a respeito do conteúdo das questões.
4. Caso utilizar meios fraudulentos ou ilegais, as respostas escritas serão consideradas
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inválidas.
5. É proibido praticar atos de desrespeito aos outros candidatos.
6. Em relação à compreensão auditiva, caso afaste-se da sala durante a preparação ou o
exame, não será permitido realizar ou dar continuidade ao exame após o seu retorno à
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sala.
7. Certifique-se de colocar o telefone celular ou outros aparelhos desligados na mesa, e,
não os use em hipótese alguma.
8. É proibida a utilização de aparelhos eletrônicos (inclui aparelhos vestíveis).
9. O candidato que emitir ruídos que interfiram no ambiente do exame, tais como toque e
vibração de mensagens do celular, pode ser eliminado do exame.
10. Após o término do exame, leve consigo o caderno de questões.
11. Não aceitaremos nenhum pedido de acordo em relação ao resultado do exame.
12. É proibida a reprodução (cópia) destas questões do exame. Proibimos também
transmissões ou divulgações secretas (inclui a publicação na Internet) na totalidade ou
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em parte destas questões do exame às outras instituições sem a permissão da
Fundação Eiken do Japão (Eiken Foundation of Japan).

*Preencha somente quando realizar o exame nas suas respectivas escolas,
organizações, etc. (nos locais determinados pelos responsáveis dos candidatos do
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grupo).

Grau

Classe

Nome

Número de ID de Exame

Número de PIN
(Identificação Pessoal)
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Numero do(a) Candidato(a) e Numero de PIN (Identificacao Pessoal)
(Somente aos candidatos que realizarem os exames nos locais
determinados pelos responsáveis dos candidatos do grupo)

O número de ID de Exame e de PIN são necessários para a utlização do serviço de
visualização a respeito do resultado da aprovação ou reprovação do exame. Deixe-os
anotado neste caderno de questões para não esquecê-los.

[Número de ID de Exame] Impresso na sua folha de respostas.
[Número de PIN (Identificação Pessoal)] Crie um número de 6 dígitos de sua escolha e
preencha com esses números nos campos correspondentes (número com mais de 6
dígitos é inválido).
※ O serviço não ficará disponível para a utilização, caso o número de PIN não esteja
criado ou esteja preenchido de forma incompleta. Pedimos para aguardar a
notificação do resultado que será enviado posteriormente.
※ Como a Fundação Eiken do Japão (Eiken Foundation of Japan) não pode responder
a quaisquer perguntas relativas ao número de ID de Exame ou de PIN, pedimos para
que os guarde em segurança após o exame.

Sobre o Resultado do Exame da Primeira Fase
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1) Anúncio das Respostas Corretas no Site da Eiken (Exame de Proficiência de Inglês)
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(http:/ / www.eiken.or.jp)
* Publicação do resultado: após às 13hs do dia 5 de junho
2) Método de Notificação do Resultado
◆ No caso de realizar o exame nos locais públicos designados pela Fundação Eiken do Japão (nos locais públicos
determinados pela Fundação)
Enviaremos o relatório individual do resultado da primeira fase, onde estará mencionado se foi aprovado ou reprovado,
até o dia 26 de junho (caso passe no exame: encontrará o cartão de admissão de exame para a segunda fase no canto
superior direito do relatório individual do resultado da primeira fase). Caso não tenha chegado, entre em contato com o
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Centro de Serviços de EIKEN pelo telefone 03 (3266) 8311 a partir do dia 27 de junho (nos dias úteis), das 9:30 às
17:00 horas (ao entrar em contato, informe também o Número de ID).
◆ No caso de realizar o exame nas suas respectivas escolas, organizações, etc. (nos locais determinados pelos
responsáveis dos candidatos do grupo).
Enviaremos o relatório individual do resultado da primeira fase até o dia 26 de junho ao responsável pela inscrição (não
enviaremos diretamente ao candidato).

Sobre a Segunda Fase do Exame (somente para os candidatos que
passarem no exame da primeira fase)
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■ Sobre a Segunda Fase do Exame (somente para os candidatos que passarem no exame da primeira fase) ■
1) Data do Exame

Cronograma A: 2 de julho (domingo)
Cronograma B: 9 de julho (domingo)

● Data do exame da segunda fase (Cronograma A ou Cronograma B): baseando-se pelo processo de inscrição, local
desejado para realizar o exame, entre outras considerações, o cronograma será designado pela associação. A data, o local
e o horário de se apresentar para realizar o exame serão notificados pelo cartão de admissão de exame para a segunda
fase (anexado no canto superior direito do relatório individual do resultado da primeira fase). Destaque essa parte e leve-o
para o local do exame.
● Sob qualquer circunstância, não será possível alterar a data, o local ou o horário de se apresentar para realizar o o
exame especificados no cartão de admissão de exame para a segunda fase.
● A respeito da classificação do cronograma, pedimos para verificar no site de EIKEN na parte [Sobre a Classificação do
Cronograma A/B do Exame da Segunda Fase].
● O cálculo da idade é feito baseado na data de nascimento indicado no formulário de inscrição (Caso preencha uma data
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de nascimento diferente na folha de respostas do exame da primeira fase, impossibilitará a identificação do candidato).
● Caso as informações da inscrição estejam incompletas ou incorretas, o exame deverá transcorrer de acordo com a data
e hora designada pela associação, sendo assim, o cronograma poderá ser diferente de [Sobre a Classificação do
Cronograma A/B do Exame da Segunda Fase].

Aviso Importante
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No caso da inscrição do grupo, a Fundação Eiken do Japão recebe as informações

● Os exames da segunda fase a serem realizados em alguns locais

pessoais dos candidatos através do responsável que apresenta o pedido do grupo.

especiais (exterior, ilhas distantes, etc.) ou com medidas especiais para

As informações pessoais adquiridas serão utilizadas para efetuarmos uma operação

portadores de deficiência, será implementado o cronograma A.

harmoniosa dos exames de proficiência de inglês, implementando serviços como a
emissão de certificado aos candidatos aprovados nos exames e, também, serão

2) Local do Exame (Selecione o local desejado)

utilizadas para fins estatísticos de exame de certificação de inglês. Algumas

● Escolha o número do local desejado para efetuar o exame da segunda

operações podem ser terceirizadas. As informações pessoais não serão utilizadas

fase na tabela apresentada abaixo. Após, preencha nos campos

para outros fins, sem o consentimento dos candidatos.

correspondentes da sua folha de respostas o número do local (caso faça o
exame no local determinado pelo responsável pela inscrição, preencha no



Baseado nos regulamentos, os resultados dos exames dos candidatos que
efetuaram a inscrição do grupo, serão enviados ao responsável que apresentou o

formulário de candidatura).

pedido do grupo, sendo que o mesmo ficará a par das informações dos candidatos e
dos resultados dos exames. Pedimos a compreensão dos senhores.


Não é permitido ao candidato realizar múltiplos exames do mesmo grau, no mesmo
período. Caso isso ocorrer, ambos os exames serão considerados inválidos.

ポルトガル語用
次の(1)から(20)までの（

）に入れるのに最も適切なものを 1，2，

3，4 の中から一つ選び，その番号を解答用紙の所定欄にマークしなさい。

2級

ポルトガル語

Selecione a alternativa mais adequada a partir das opções 1, 2, 3 e 4 para colocar
dentro do (

) de cada assunto de (1) a (20), na qual segue abaixo. Marque o

número de opção que escolheu no campo determinado da folha de respostas.

次の英文 Ａ ， Ｂ を読み，その文意にそって (21)から(26)までの

Leia os textos em inglês A e B apresentados a seguir e, conforme o sentido da frase,

）に入 れる のに最も 適切なも のを 1 ，2 ，3 ，4 の中から一つ選び，

selecione a alternativa mais adequada a partir das opções 1, 2, 3 e 4 para colocar

（

その番号を解答用紙の所定欄にマークしなさい。

dentro do (

) de (21) a (26). Marque o número de opção que escolheu no

campo determinado da folha de respostas.
Em relação aos conteúdos textuais em inglês A, B e C apresentados a seguir,
次の英文Ａ，Ｂ，Ｃの内容に関して，(27)から(38)までの質問に対

selecione a resposta mais adequada (ou a interpretação mais adequada para

して最も適切なもの，または文を完成させるのに最も適切なものを 1，2，

completar o sentido da frase) para cada qeustão de (27) a (38), a partir das opções 1,

3，4 の中から一つ選び，その番号を解答用紙の所定欄にマークしなさい

2, 3 e 4. Marque o número de opção que escolheu no campo determinado da folha
de respostas.
.
Escreva sua opinião e dois motivos para tanto a respeito do "TOPIC/tema" abaixo.

以下の TOPIC について、あなたの意見とその理由を 2 つ書きなさい。
●POINTS は理由を書く際の参考となる観点を示したものです。ただし、これら以外の観
点から理由を書いてもかまいません。
●語数の目安は 80 語～100 語です。

・A "POINTS/Referência" pode ser utilizada como um guia para organizar os motivos.
Porém, os candidatos estão livres para escrever além dessa referência.
・Número desejado de palavras: de 80 a 100 palavras

2級

ポルトガル語

Exame de Compreensão Auditiva
2º Grau

2 級リスニングテストについて

➊このリスニングテストには，第 1 部と第 2 部があります。
★英文はすべて一度しか読まれません。

A Respeito do Exame de Compreensão Auditiva de 2º Grau

➊ Este exame de compreensão auditiva está dividido em Parte 1 e Parte 2.
★ Toda a leitura em inglês será lida apenas uma vez.

第 1 部……対話を聞き，その質問に対して最も適切なものを 1，2，3，4 の中から一つ選びなさい。

Parte 1......Ouça os diálogos e selecione a partir das opções 1, 2, 3e 4 a alternativa mais adequada que

第 2 部……英文を聞き，その質問に対して最も適切なものを 1，2，3，4 の中から一つ選びなさい。

corresponde à questão.
Parte 2...... Ouça as expressões em inglês e selecione a partir das opções 1, 2, 3e 4 a alternativa mais

➋No.30 のあと，10 秒すると試験終了の合図がありますので，筆記用具を置いてください。

adequada que corresponde à questão.
❷ Após 10 segundos do No.. 30, será enviado um sinal para finalizar o exame. Ao receber esse sinal, coloque
a caneta ou outros instrumentos para escrever na mesa.

