
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

NÚCLEO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - CAMPUS FÁTIMA 

SEMESTRE 2019.1 

EDITAL Nº. 01/2019 

 
SELEÇÃO PARA INGRESSAR NOS CURSOS DE INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO, JAPONÊS, 

ALEMÃO, LATIM, LIBRAS E HÚNGARO DO NÚCLEO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – CAMPUS FÁTIMA.  
 

A Diretoria do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará e a Coordenação do Núcleo 

de Línguas Estrangeiras – Campus Fátima anunciam as inscrições para o teste de admissão dos 

cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Alemão, Latim, Libras e Húngaro. 

Edital Nº. 01/2019: Regulamenta o Teste de Admissão para o Semestre I bem como para o Teste de 

Nível do Núcleo de Línguas – Campus Fátima, no período de 2019.1. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS:  

 

1.1 A seleção para os cursos deste edital será executada pelo Núcleo de Línguas Estrangeiras, 

Campus Fátima, vinculado ao Curso de Letras do Centro de Humanidades, da Universidade Estadual 

do Ceará – UECE. 

1.2 Poderão inscrever-se nesta seleção os interessados que desejam realizar um curso de idiomas e 

que tenham concluído o Ensino Fundamental II (9° ano).      

                   

2. DAS INSCRIÇÕES  

 

As inscrições serão feitas na secretaria do Núcleo de Línguas da UECE, situado na Avenida Luciano 

Carneiro, 345, Bairro de Fátima.  

2.1 Inscrição   

2.1.1 O pedido de inscrição será no período de 13 de novembro a 21 de dezembro de 2018 e 

de 02 a 11 de janeiro de 2019, de segunda à quinta das 08h às 12h e das 14h às 20h; às 

sextas, de 08h às 12h e de 14 às 18h. As inscrições serão feitas em duas etapas:  

Primeira: Impressão e preenchimento da Ficha de Inscrição, semestre I (Anexo 1) e teste de nível 

(Anexo 2) pelo candidato. 

Segunda: A confirmação da inscrição do(a) candidato(a) se dará presencialmente, nas datas 

acima expostas, mediante a entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida, do 

comprovante (original) de depósito bancário (na boca do caixa), ou transferência, no valor de R$ 

60,00 (sessenta reais), da xerox do documento de identificação (frente e verso do mesmo lado da 

folha de papel), xerox do comprovante de escolaridade ou declaração do colégio ou faculdade e 1 

(uma) foto 3 x 4, recente, afixada na ficha de inscrição, na secretaria do Núcleo de Línguas 

Estrangeiras, na sede da UECE - Av. Luciano Carneiro, 345, Campus Fátima, Fortaleza-Ceará. 

Telefone: 3101-2027. O depósito deverá ser efetuado no Banco: Bradesco - Agência 0649-1; 

Conta Corrente nº. 10814-6; CNPJ: 00.977.419/0001-06.  

Obs.: Não será aceito depósito por envelope, realizado em caixa eletrônico. 

2.2. São considerados documentos de identificação válidos: a Carteira Nacional de Habilitação (com 

fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997), a Carteira Profissional expedida pelo Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, a Carteira de Estudante, a Cédula de Identidade para estrangeiros 

emitida por autoridade brasileira ou a Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança 

Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, Ordens ou Conselhos.  

2.3 No ato da solicitação de inscrição, o candidato receberá o Comprovante de Solicitação de 

Inscrição, que lhe dará acesso ao local de prova.  

2.4. Após a entrega da ficha de Solicitação de Inscrição, não será permitida a troca de opção do 

idioma nem da turma selecionada.  

2.5 Da inscrição de Funcionários da UECE.  

2.5.1. Os servidores docentes e Técnicos Administrativos efetivos da UECE obterão descontos de 

100% (cem por cento) na matrícula e nas mensalidades. Os mesmos deverão entregar, no ato da 

inscrição, comprovante de servidor da Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE). Os 

Servidores Docentes e Técnicos Administrativos da UECE, bem como seus dependentes (filhos e 

filhas, exclusivamente) não estão isentos das taxas de inscrição. 

2.5.2. Dependentes (filhos e filhas, unicamente) de servidores docentes e Técnicos Administrativos 

efetivos da UECE obterão descontos de 50% (cinquenta por cento) na matrícula e nas 



 

mensalidades. Os mesmos deverão entregar, no ato da inscrição, xerox do comprovante de 

servidor da Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), de seus pais.  

2.6 Do indeferimento das inscrições.  

2.6.1 Serão indeferidas as solicitações de inscrição feitas em descumprimento com o que 

determina este Edital.  

2.6.2 O Núcleo de Línguas Estrangeiras divulgará no dia 15 de janeiro de 2019, em sua sede, a 

relação dos candidatos com a solicitação de inscrição indeferida, bem como a razão do 

indeferimento.  

 

3. DO TESTE DE SELEÇÃO  

 

3.1. O Teste de Seleção constará de uma prova no nível do Ensino Fundamental II, de Língua 

Portuguesa, abrangendo Compreensão de Textos e Gramática com 25 (vinte e cinco) questões, cada 

uma valendo 4 (quatro) décimos, perfazendo um total de 10 pontos brutos.  

3.2. As vinte e cinco questões da prova serão de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (A, B, C 

e D) e somente uma delas conterá a resposta correta.  

3.3. A resposta de cada questão será marcada em Folha–Resposta fornecida no dia do teste. O 

candidato deverá preencher completamente a quadrícula correspondente à questão com caneta de 

tinta preta ou azul.  

3.4. A prova será aplicada no dia 20 de janeiro de 2019, domingo, das 8h às 11h, no Centro de 

Humanidades da UECE, onde os candidatos encontrarão as salas em que farão o teste, indicadas com 

seus nomes.  

3.5. Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá apresentar o Comprovante de Solicitação 

de Inscrição e um documento de identificação com foto, de preferência o apresentado no ato da 

inscrição.  

3.6. Iniciado o teste, não será permitido o ingresso de candidatos nos locais de aplicação.  

3.7. Será eliminado da seleção o candidato que não comparecer para a realização do teste ou que, 

tendo participado do mesmo, obtiver nota ZERO na prova. 

    

              4. DAS VAGAS  

 

4.1. Os cursos de que trata este Edital têm carga horária de 360 horas/aula distribuídas em 6 (seis) 

semestres de 60 horas/aula cada.  

4.2. O curso de francês tem duração de 7 (sete) semestres; o de latim, 5 (cinco); o de japonês, 8 

(oito). 

4.3. Em concordância com a Resolução número 293 CD de 21 de junho de 2006, os Servidores 

docentes e Técnicos Administrativos da UECE e seus dependentes deverão se submeter ao certame e 

concorrerão, entre si, a 10% (dez por cento) das vagas de cada curso ofertado.  

4.4. Vagas e horários oferecidos para o Semestre I: 

 
Língua Inglesa  
A - das 16h30min às 18h - 2ª e 4ª - 25 vagas  
B - das 16h30min às 18h - 3ª e 5ª - 25 vagas  
C - das 15h às 18h - 6ª - 25 vagas  
D - das 8h às 11h - Sábados - 25 vagas  
E - das 14h às 17h - Sábados - 25 vagas  

Total de vagas: 125  
Língua Francesa  

A - das 15h às 18h - 6ª - 25 vagas  
B - das 8h às 11h - Sábados - 25 vagas  
C - das 14h às 17h - Sábados- 25 vagas  
Total de vagas: 75  
Língua Espanhola  

A - das 15h às 18h - 6ª - 25 vagas  
B - das 8h às 11h - Sábados - 25 vagas  
C - das 14h às 17h - Sábados - 25 vagas  
Total de vagas: 75  
Língua Italiana  
A- das 14h às 17h – Sábados – 25 vagas 

Total de vagas: 25 
 
 

Língua Latina  
A - das 14h às 17h – Sábados – 25 vagas  
Total de vagas: 25  
Língua Japonesa  
A - das 16h30min às 18h – 3ª e 5ª – 25 vagas 
B - das 14h às 17h – Sábados – 25 vagas 

Total de vagas: 50 
Língua Alemã  

A - das 08h às 11h – Sábados – 25 vagas 
Total de vagas 25 
Língua Húngara 
A - das 15h às 18h – 6ª – 25 vagas 
Total de vagas: 25 

Libras 
A - das 16h30min às 18h – 2ª e 4ª – 25 vagas 
B - das 16h30min às 18h – 3ª e 5ª - 25 Vagas 
C - das 14h às 17h – Sábados – 25 vagas  
Total de vagas: 75 
 

 

 

Obs.: as turmas que não atingirem o número mínimo exigido para funcionamento, os alunos serão convidados 
          a ingressarem em outro horário. 
 



 

              5. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Para efeito de aprovação, serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual 

ou superior a 6,0 (seis).  

5.2. Serão considerados classificados para o preenchimento das vagas da turma para a qual se 

inscreveram os candidatos aprovados que obtiverem as vinte e cinco melhores notas, de acordo com 

o item 3.1 deste edital.  

5.3 Em caso de empate, a classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios de 

desempate, na ordem indicada:  

a) o maior grau de escolaridade;  

b) a maior idade.  

 

              6. DOS RECURSOS  

 

6.1. O gabarito será divulgado no dia 21/01/2019 e caberá recurso, com embasamento, mediante 

requerimento dirigido à Coordenação Geral do Núcleo de Línguas Estrangeiras da UECE - Campus 

Fátima até 12h (meio dia) do dia 23/01/2019.  

6.2. O resultado do recurso citado no subitem 6.1 será entregue ao interessado a partir das 15h do 

dia 26 de janeiro de 2019.  

 

              7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1. A divulgação do resultado está prevista para o dia 30 de janeiro de 2019.  

7.2. A troca de turma só será possível na hipótese de permuta com outro candidato classificado.  

7.3. As matrículas dos classificados serão efetuadas de 11/02 a 15/02 de 2019, das 8h às 12h e 

das 14h às 20h; na sexta-feira, de 08h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria do Núcleo de Línguas 

Estrangeiras da UECE, mediante apresentação de um documento de identificação, do comprovante 

original de pagamento da taxa de matrícula de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e da ficha de matrícula 

impressa e devidamente preenchida. 

7.4. O aluno deverá efetuar o pagamento do semestre em 04 (quatro) mensalidades no valor de R$ 

60,00 (sessenta reais), perfazendo um total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), feito através 

de depósito bancário, na conta do Banco Bradesco, Agência 0649-1; Conta Corrente 10.814-6, CNPJ: 

00.977.419/0001-06. Não será aceito depósito em envelope realizado no caixa eletrônico. O 

pagamento total do semestre, no ato da matrícula, será de R$ 300,00 (trezentos reais).  

7.5. Após o pagamento de cada mensalidade é necessário que o aluno compareça à secretaria do 

Núcleo de Línguas Estrangeiras, Campus Fátima, apresentando o comprovante original. 

7.6. Os pagamentos deverão ser efetuados e confirmados até o dia 15 de cada mês. O vencimento da 

primeira mensalidade será no dia 15/03/2019.  

7.7. As aulas terão início no dia 09 de março de 2019.  

7.8. Avisamos que, por hipótese alguma, haverá devolução do valor pago na matrícula ou 

nas mensalidades.  

 

              8. DOS PROGRAMAS  

 

8.1. Programa de Língua Portuguesa (Semestre I) 

Língua Portuguesa - Leitura - Compreensão de textos. Objetivo geral: Exploração de leitura para a 

compreensão literal, interpretativa e crítica dos diversos tipos de textos. 1. Identificação das relações 

de coerência: 1.1 ideia principal/detalhe; 1.2 relação de causa e efeito; 1.3 relação de comparação e 

contraste; 1.4 sequência temporal e espacial. 2. Identificação das relações coesivas: 2.1 referência; 

2.2 substituição; 2.3 elipse; 2.4 repetição. 3. Identificação do significado de palavras recorrendo ao 

contexto. 4. Identificação do sentido entre palavras: 4.1 sinonímia/antonímia/polissemia; 4.2 

hiponímia/hiperonímia; 4.3 campo semântico. 5. Identificação de natureza dos vários gêneros: 5.1 

narrativo; 5.2 descritivo; 5.3 expositivo; 5.4 argumentativo. 6. Reconhecimento da especificidade dos 

tipos de textos: 6.1 elementos constitutivos e sua organização; 6.2 características linguísticas; 6.3 

funções dos textos. 7. Reconhecimento do propósito do autor. 8. Reconhecimento das informações 

implícitas. 9. Reconhecimento de fato e de opinião. 10. Reconhecimento do propósito comunicativo. 

11. Interação com o texto, confrontando suas próprias ideias com as que o texto apresenta.  

Língua Portuguesa – Gramática. Objetivo geral: Análise dos aspectos fonológicos, morfológicos e 

sintáticos de um texto. 1. Fonologia: 1.1 distinção de fonemas e letras; 1.2 reconhecimento de 



 

valores fonéticos de alguns fonemas; 1.3 identificação da correta representação gráfica dos fonemas 

e dos vocábulos; 1.4 aplicação das normas estabelecidas no  sistema ortográfico oficialmente adotado 

no Brasil, incluindo as novas regras de acentuação gráfica. 2. Morfologia: 2.1 identificação pela 

função sintática da classe das palavras; 2.2 identificação das flexões nominais e verbais; 2.3 flexão 

de nome e verbo, de acordo com as normas da língua padrão; 2.4 emprego dos pronomes de 

tratamento; 2.5 reconhecimento do valor conectivo do pronome, da preposição e da conjunção; 2.6 

reconhecimento dos elementos mórficos da palavra;  2.7 distinção entre comparação e derivação;2.8 

reconhecimento dos cognatos das palavras; 2.9 decomposição dos vocábulos em suas unidades 

mínimas de significação. 3. Sintaxe: 3.1 reconhecimento dos termos da oração; 3.2 identificação da 

oração no período; 3.3 justificação de casos de concordância nominal e verbal; 3.4 distinção entre 

regente e regidos; 3.5 classificação dos verbos quanto à sua predicação; 3.6 empregos dos verbos de 

múltipla regência; 3.7 distinção de sentido pela disposição sintática das palavras no enunciado; 3.8 

distinção entre ordem direta e ordem inversa. 

 

              9. DO TESTE DE NÍVEL 

 

9.1. O teste de Nível é destinado às pessoas que já têm conhecimento da língua estrangeira e não 

desejam começar do Semestre I, podendo optar entre os semestres II, III e IV (Anexo 3). Exceto o 

curso de Japonês onde será possível optar entre os semestres II, III, IV, V e VI (Anexo 3). 

9.2. As inscrições ocorrerão nas mesmas datas do exame de seleção para o primeiro semestre e estão 

sujeitas às mesmas exigências, conforme os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6. 

9.3. O Teste de Nível (prova escrita) será no dia 22 de janeiro de 2019, das 15h às 18h, na sede do 

Núcleo de Línguas – Campus Fátima. 

9.4. O resultado do Teste de Nível (prova escrita) será divulgado no dia 25 de janeiro de 2019, a 

partir das 15h. 

9.5. O Teste de Nível (prova oral) será combinado, pessoalmente, entre o Coordenador de Área da 

respectiva língua e o candidato, no ato da divulgação do resultado da prova escrita. 

9.6. Para realizar a prova oral do Teste de Nível, o candidato deverá ter obtido nota igual ou superior 

a 7,0 (sete), na prova escrita. 

9.7. O resultado final do Teste de Nível será divulgado no dia 04 de fevereiro de 2019, a partir das 

14h. 

9.8. A matrícula dos aprovados no Teste de Nível será realizada de 18 a 21 de fevereiro de 2018, 

das 08h às 12h e das 14h às 20h, na secretaria do Núcleo. 

9.9. As aulas terão início no dia 09 de março de 2019. 

 

 

Profª. MS. Adriana Maria Duarte Barros 

Diretora do Centro de Humanidades – CH 

 

Prof. Especialista João Artur Freitas da Rocha 

Coordenador Geral do Núcleo de Línguas – Campus Fátima.  

  
 

 

• Anexo 1. Ficha de Inscrição – Semestre I 

 

• Anexo 2. Ficha de Inscrição – Teste de Nível 

 

• Anexo 3. Roteiro de Estudo – Teste de Nível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

Anexo 1. Ficha de Inscrição – Semestre I 

 

BRADESCO - Agência: 0649-1 
Conta corrente: 10814-6 
CNPJ - IEPRO: 00977.419/0001-06 

 



 

Anexo 2. Ficha de Inscrição – Teste de Nível 

BRADESCO - Agência: 0649-1 
Conta corrente: 10814-6 
CNPJ - IEPRO: 00977.419/0001-06 

 



 

 

Anexo 3. Roteiro de Estudo – Teste de Nível 

  

LÍNGUA INGLESA 

SEMESTRE - II 

_ Text Comprehension 

_ To Be – Simple Present :affirmative, negative, and interrogative forms 

_ Subject Pronouns: I, you, he she it  etc.  

_ Possessive adjectives: my, your, etc.Possessive (‘s) 

_ Definite and Indefinite articles (the, a, an)  

_ Demonstratives (this, these, that, those) 

_ Singular and plural nouns ; regular and irregular plural nouns 

_ There is / There are 

_ Quantifiers : some/any/no 

_ Simple Present (E.g. ‘I live’/ ‘you live’ / ‘he lives’, etc.)  

_ Adverbs of frequency 

_ Prepositions of time: in, on, at. 

_ Object pronouns: me, you, him, etc. 

_ Adverbs of Frequency (always, usually, often, sometimes, hardly ever, never, etc.) and 

their position in the sentence 

_ Vowel Sounds / Consonant Sounds / Pronunciation of 3rd person singular 

_ Wh–words (what / where / when) 

_ Vocabulary: Numbers (1 to 1,000), Ordinal Numbers, Countries and Nationalities, 

Common Objects, Jobs, The Family (Family members), Daily Routine, Times and Dates, 

Telling the time. 

SEMESTRE - III 

_ Text Comprehension 

_ Object pronouns: me, you, him, etc. 

_ Simple Past of Be: was / were (affirmative, negative and interrogative forms) 

_ Simple Past: regular verbs (affirmative, negative and interrogative forms) 

_ Simple Past: irregular verbs (affirmative, negative and interrogative forms) 

_ Pronunciation of –ed endings 

_ There was / There were (affirmative, negative and interrogative forms) 

_ Present Continuous (affirmative, negative and interrogative forms) for things that are 

happening now; 

_ Present Simple or Present Continuous? 

_ Vocabulary items: apartment and houses, furniture, drinks, vacations, past time 

expressions, places in a city, irregular verbs,  go, have, get. 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre III deverão 

estudar também o conteúdo previsto para o semestre II. 



 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

SEMESTRE - II 

- Comprensión lectora 

- Producción textual 

- Verbos “ser, tener, llamarse, hacer, ir, estar, venir, dar” en presente de indicativo 

- Los numerales cardinales 

- Las nacionalidades 

- El presente de indicativo de los verbos regulares 

- El artículo determinado e indeterminado 

- Los interrogativos 

- Los demostrativos  

- Los posesivos 

- Las profesiones 

- La familia 

- Las partes de la casa 

- Las horas 

 

SEMESTRE - III 

- Comprensión lectora 

- Producción textual 

- Verbos reflexivos en presente de indicativo 

- El verbo “gustar” en presente de indicativo 

- El imperativo afirmativo  

- Pronombres personales de complemento directo 

- Perífrasis verbales “tener que + infinitivo”, “estar + gerundio” e “ir a + infinitivo” 

- Los verbos “jugar”, “conocer”, “oír”, “quedar” y “parecer” en presente de indicativo    

- Los hábitos diarios 

- Los deportes 

- Los alimentos 

- Las prendas de vestir 

- Los meses y las estaciones del año 

- Expresar intenciones  

 OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre III deverão 

estudar também o conteúdo previsto para o semestre II. 

 

   

SEMESTRE - IV 

_ Text Comprehension 

_ Possessive Pronouns: mine, yours, etc. 

_ How much / how many? 

_ Quantifiers: a lot, not much, etc. 

_ Going to for future plans and predictions  

_ Comparative adjectives 

_ Superlative adjectives 

_ Would like + infinitive / like + -ing 

_ Adjectives vs. adverbs of manner (slow / slowly, bad / badly) 

_ Present Perfect: affirmative, interrogative, negative forms 

_ Present Perfect or simple past? 

_ Vocabulary: drinks, vacations, personality adjectives (quiet, generous), past participles, 

common adverbs.  

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre IV deverão 

estudar também os conteúdos previstos para os semestres II e III. 



 

SEMESTRE - IV 

- Comprensión lectora  

- Producción textual 

- Uso de “tener que” y “hay que” 

- El pretérito perfecto simple 

- El pretérito perfecto compuesto  

- Pronombres personales de complemento directo e indirecto  

- Los comparativos 

- Diferencias de uso de “ser” y “estar” 

- Frases exclamativas 

- El cuerpo humano 

- Los estados de ánimo 

- Descripción personal (carácter) 

- Expresar gustos e intereses 

- Expresar sentimientos y reaccionar 

- Expresar posibilidad, permiso y obligación 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre IV deverão 

estudar também os conteúdos previstos para os semestres II e III. 

 

LÍNGUA FRANCESA 

SEMESTRE - II 

Les verbes termines en ER 

Les verbes irréguliers: être, connaître, avoir, faire, comprendre, lire, écrire, venir, aller, 

vouloir, pouvoir, savoir, devoir. 

Les articles: définis, indefinis, partitifs et contractés 

La négation 

Les pronoms toniques 

Genre et nombre des noms et adjectifs 

Le futur proche 

Le passé composé 

Les adjectifs possessifs 

Les adjectifs démonstratifs 

 

SEMESTRE - III 

Les verbes pronominaux 

L’Impératif 

L’Imparfait 

Le passé composé x l’imparfait 

Les pronoms COD 

Les pronoms COI 

Constructions avec le pronom relatif qui 

C’est ou Il est/Elle est 

L’impératif avec les pronoms compléments 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre III deverão 

estudar também o conteúdo previsto para o semestre II. 

 

 

SEMESTRE - IV 

Le futur simple 

La comparaison 

Le pronom EN 

Le pronom Y 

Le subjonctif présent 

Les pronoms relatifs qui, que, où 

Le gérondif 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre IV deverão 

estudar também os conteúdos previstos para os semestres II e III. 

 



 

LÍNGUA ITALIANA 

SEMESTRE - II 

Grammatica 

-Il presente diessere,  

-avere e chiamarsi;  

 -Gliarticolideterminativi;  

-Gliaggettividinazionalità;  

 -I verbi regolari in –are, -ere e –ireall’indicativo presente;  

 -Gliarticoliindeterminativialsingolare;   

-Le preposizionidiluogo a e in;  

 -Il plurale dei sostantivi;  

 -L’usodi bene e buono;  

 -Il verbo piacere;  

-I pronomiindirettisingolari (tonici e atoni); 

-Gliavverbidifrequenza: disolito, sempre, spesso, qualche volta, non...mai;  

 -Il verbo esserci;  

 -Le preposizioniarticolate. 

 

SEMESTRE - III 

Grammatica 

- Il verbo andarci;  

 -Gliaggettiviin –co/-ca;  

-Il partitivo (l’articoloindeterminativoalplurale);  

 -I verbi dovere e sapere;  

-Il passatoprossimoregolare e irregolare; 

-Il superlativo assoluto; 

-I pronomidirettilo, la, li, le e ne;   

-La costruzioneimpersonale (si + verbo);  

-I verbi riflessiviall’indicativo presente; 

-Gliaggettivipossessivi;  

 -L’usodell’articolocon i possessivi;  

-Il superlativo relativo;  

 -Il passatoprossimo dei verbi riflessivi. 

-Comprensioneditexto 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre III deverão 

estudar também o conteúdo previsto para o semestre II. 

 

 

SEMESTRE - IV 

Grammatica 

- I pronomiindirettiatoni e tonici;  

-I comparativi;  

-L'usodiquesto e quello;  

-Compreensioneditesto;  

-L'usodell'Imperfetto;  

-L'usodelPassatoProssimo e Imperfetto;   

-I verbi farcela, andarsene; 

-I pronomidiretti e il verbo avere;  

-I pronomirilativiche e cui;  

-La concordanzadelParticipioPassatocon i pronomidiretti;  

-Il verbo volerci;  

-Comprensioneditesto. 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre IV deverão 

estudar também os conteúdos previstos para os semestres II e III. 

 

 

 

 

 



 

LÍNGUA JAPONESA 

SEMESTRE II 

Marugoto A1 Rikai/Katsudou cap. 1-8 

Competências:  

Trocar cumprimentos; 

Reconhecer caracteres japoneses; 

Usar expressões básicas de sala de aula; 

Escrever seu nome e país em japonês; 

Apresentar-se de maneira simples; 

Reconhecer as partes de um cartão de visitas; 

Falar brevemente sobre sua família; 

Contar para alguém sobre sua família, usando uma foto; 

Falar sobre seus pratos preferidos; 

Oferecer uma bebida a alguém; 

Falar sobre café da manhã; 

Dizer qual seu prato preferido; 

Discutir com amigos sobre onde almoçar; 

Ler um menu; 

Pedir comida e bebida em um restaurante; 

Dizer em que tipo de casa você mora; 

Dizer o que você tem em casa; 

Escrever um e-mail convidando alguém para sua casa; 

Perguntar/dizer onde colocar coisas em uma sala; 

Visitar/receber um amigo; 

Mostrar sua casa para alguém; 

Reconhecer nome e endereço em placas. 

Gramática: 

ひらがな／カタカナ 

S1はS2です。 

Sができます。 

S1もS2です。 

S1とS2 

S（場所）に 住んでいます。 

S1のS2 

Sが 好きです。 

Sを Vます。 

よく Vます。 

すきな S1は S2です 

S（場所）で Vます。 

Sは いAです。 

S1（場所）にS2（無生物）が あります。 

S1（場所）にS2（有生物）が います。 

S1がS2 （助数詞）が あります。 

S1は S2の （上／舌／前／後ろ／横／中／外／隣／間／近く）です。 

 

SEMESTRE III 

Marugoto A1 Rikai/Katsudou cap. 9-16 

Competências: 

Dizer a hora em que você faz algo; 

Falar sobre sua rotina; 

Falar de sua programação para a semana; 

Discutir quando marcar uma atividade; 

Escrever um cartão de aniversário; 

Falar sobre seus hobbies; 

Falar do que vocês faz no tempo livre; 

Reconhecer informações em posteres e calendários; 



 

Dizer se vai ou não a um evento; 

Dizer se vai sair ou não com um amigo; 

Reconhecer placas de estações e taxi; 

Mostrar uma anotação ao taxista e dizer para onde quer ir; 

Ensinar um caminho; 

Ensinar um caminho usando um mapa; 

Dizer onde você está pelo telefone; 

Reconhecer horários de um estabelecimento; 

Falar sobre o que você quer comprar; 

Falar sobre onde comprar o que você quer; 

Falar dos produtos de uma loja; 

Ler preços; 

Falar com um vendedor. 

Gramática: 

S（時間）ですか。 

S（時間）です。 

S（時間）にVます。 

S1（時間）からS2（時間）まで です。 

S1（時間）S2をします。 

Sが いいです。 

Sが 好きです。 

Sが できます。 

S1（場所）で S2 をVます。 

S1（時間）に S2が あります。 

S1（場所）で S2が あります。 

SをVに いきます。 

Sに いきませんか。 

Vましょう。 

S1（場所）からS2（場所）まで S3（交通手段）で いきます。 

S1（場所）で S2（交通手段）に のります。 

S1は S2が いいです。 

Aですから。 

いけいようし 

なけいようし 

S1（場所）S2が あります。 

Sが ほしいです。 

S1に S2を あげます。 

S1に S2を もらいます。 

いくら 

Sを ください。 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre III deverão 

estudar também o conteúdo previsto para o semestre II. 

 

SEMESTRE IV 

Daichi cap. 11 - 16 

Competências: 

Falar sobre as características de um lugar/objeto; 

Comparar dois lugares/objetos em relação a uma característica; 

Perguntar a preferência entre duas opções; 

Escolher sua preferida entre duas opções; 

Perguntar a preferência entre várias opções; 

Escolher sua preferida entre várias opções; 

Falar de mais de uma caracterísitica em um único enunciado; 

Narrar como foi uma viagem/acontecimento; 

Dizer cerca de quanto tempo levar uma ação; 

Dizer o que quer; 

Dizer o que quer fazer; 



 

Dizer que vai a um lugar fazer algo; 

Oferecer algo/ajuda a alguém; 

Falar sobre o que gosta de/consegue fazer; 

Falar sobre o que pode ser feito em um lugar; 

Dizer o que se deve fazer antes de outra ação; 

Pedir para alguém fazer algo; 

Convidar alguém a fazer algo; 

Pedir um favor a um superior; 

Falar de ações contínuas; 

Perguntar/dizer se é permitido fazer algo; 

Dizer que é proibido fazer algo; 

Narrar acontecimentos em seqüência; 

Gramática: 

S1は S2が Aです。 

S1は S2より Aです。 

S1と S2と どちらが Aですか。 

 ーS１／S2の ほうが Aです。 

 ーどちらも Aです。 

S1で S2が いちばん Aです。 

S1で 何／だれ／どこ／いつが いちばん Aですか。 

 ーS2が いちばん Aです。 

いAくて／なAで／Sで、~。 

Sは いAかったです。 

Sは なAでした。 

S1は S2でした。 

Sは いAくなかったです。 

Sは なAじゃ ありませんでした。 

S1は S2じゃ ありませんでした。 

数量詞（期間）V。 

どのぐらい Vか。 

Sが 欲しいです。 

V ます形たいです。 

S1（場所）へ V ます形／N2に 行きます／来ます／帰ります。 

Vましょうか。 

V ます形たいんですが、.....。 

V ます形＋方 

動詞のグループ 

V辞書形 

趣味はV 辞書形こと／Sです。 

S1はV 辞書形こと／S2ができます。（能力・状況可能） 

V 辞書形／Sの まえに、V2。 

S1とか、S2とか 

S／なAでは ありません。 

Vて形 

V て形 ください。 （指示・依頼・勧め） 

V て形 くださいませんか。 

V て形 います。（進行） 

V て形も いいです。 

V て形は いけません。 

V て形 います。（結果の状態１：結婚する・知るなど；反復・習慣：働くなど） 

V1て、V2て、~。 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre IV deverão 

estudar também os conteúdos previstos para os semestres II e III. 

 

SEMESTRE V 

Daichi cap. 17 – 22 



 

Competências: 

Pedir para alguém não fazer algo; 

Dizer que não é necessário fazer algo; 

Dizer o que se faz depois de uma outra ação; 

Dizer onde algum evento irá ocorrer; 

Falar de experiências que se teve no passado; 

Falar sobre coisas em geral que se costuma fazer/podem ser feitas em algum lugar; 

Falar de uma ação que se faz depois de outra; 

Dizer sua opinião/ponto de vista; 

Falar sobre algo que outra pessoa disse; 

Falar das características de algo/alguém de modo mais detalhado; 

Falar sobre planos e condições; 

Dizer o que vai fazer caso algo ocorra/não ocorra; 

Dizer que fará algo apesar de alguma coisa; 

Falar sobre algo que recebeu de alguém; 

Agradecer alguém por algo que ele fez. 

Gramática: 

Vない形 

V ない形ないで ください。 

V ない形なくても いいです。 

V １て形から、V2。 

S1（場所）で S2（催しなど）が あります。 

Vた形 

V た形 ことが あります。 

V １た形り、V ２た形リ します。 

V ２た形／Nの あとで、V2。 

普通形 

普通形と 思います。 

普通形と 言います。 

普通体O1が／から、普通体O2. 

名詞修飾 

S1は 名詞修飾＋S2です。 

S1は 名詞修飾＋S2を Vます。 

名詞修飾＋Sは ~。 

V て形 います。（結果の状態２：着脱） 

普通形過去ら、O。（仮定条件） 

V た形ら、O。（確定条件） 

全品詞ても、O。 

全品詞なくても、O。 

S1（人）に S2を くれます。 

S1（人）に V て形 くれます。 

S1（人）に V て形 もらいます。 

S1（人）に V て形 あげます。 

疑問視が Oか。 

 ーSが O。 

Vて くれて、ありがとう。 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre V deverão 

estudar também os conteúdos previstos para os semestres II, III e IV. 

 

SEMESTRE VI 

Daichi cap. 23 – 27 

Competências: 

Falar de mudanças de estado; 

Descrever relações de conseqüência direta; 

Falar que alguém vem/vai fazer uma ação; 

Expressar possibilidade e capacidade; 



 

Relatar que alguém passou a (não) conseguir fazer algo; 

Usar diferentes construções causais; 

Fazer perguntas indiretas; 

Dizer que é necessário fazer algo; 

Relacionar duas ações pelo tempo; 

Dizer que fez duas ações ao mesmo tempo; 

Utilizar nuances de significado ao explicar uma situação. 

Gramática: 

いAく／なAに／Sになります。 

V 辞書形と、O。 

V て形来ます 

普通形でしょう。（同意を求める） 

文脈指示（ソ系） 

O。普通形からです。 

V可能形 

S1は S2が V 可能形ます。 

V 可能形ようになります。 

V 可能形なくなります。 

普通形ので、O。 

疑問視＋普通形、~。 

普通形がどうか、~。 

V て形いません。（未完了） 

普通形非過去とき、O。 

V ない形なければなりません。 

普通形んです。 

普通形んですが、O。 

V １ます形ながら、V2ます。 

疑問視＋V た形らいいですか。 

V た形らどうですか。 

V て形いただきませんか。 

Sは、普通形と思っています。 

S：substantivo 

V：verbo 

いA：adjetivo i 

なA：adjetivo na 

O：oração 

OBS.: Os alunos que forem se submeter ao teste de nível para o semestre VI deverão 

estudar também os conteúdos previstos para os semestres II, III, IV e V. 

  

 

 

 


