N4 JLPT GACHI TAISAKU

Programação do curso
Aula 1 - a partir da 1ª semana

Partículas: aplicação em frases e situações.
Hiro-Sensei irá explicar o significado e o uso da gramática necessária e requerida pelo
exame de nível N4 de proficiência em língua japonesa (JLPT N4). Irá realizar questões
com a aplicação do conteúdo explicado.
9 vídeos:










のは／のが／のを／のに
では
には
ので
～し
Questões de gramática.
Questões de interpretação.
Questões de vocabulário.
Questões de Kanji.

Aula 2 - a partir da 2ª semana

Gramática: aplicação em frases e situações.
Hiro-Sensei irá explicar o significado e o uso da gramática necessária e requerida pelo
exame de nível N4 de proficiência em língua japonesa (JLPT N4). Introduzir novas
formas de expressões e construções de frases, assim como a resolução de questões.
9 vídeos:










なります
にくい
やすい
のように
とき
かもしれません
Questões de gramática.
Questões de kanji.
Questões de vocabulário.

Aula 3 - a partir da 3ª semana
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Gramática, keigo e kenjo: aplicação e compreensão das formas de
comunicação no cotidiano e no exame.
O sensei irá explicar a aplicação da gramática nas frases formadas no dia a dia assim
como o uso do linguajar polido no japonês.
10 vídeos:











～てあげる
～てくれる
～てもらう
なければなりません
いただけませんか
尊敬語
謙譲
Questões de gramática.
Questões de kanji.
Questões de vocabulário.

Aula 4 - a partir da 4ª semana

Gramática 2: aplicação em frases e situações.
Hiro-Sensei irá explicar o significado e o uso da gramática necessária e requerida pelo
exame de nível N4 de proficiência em língua japonesa (JLPT N4). Introduzir novas
formas de expressões e construções de frases, assim como a resolução de questões.
8 videos:









～がほしい
そうです
～そうです
てみる
なら
Questões de gramática.
Questões de interpretação.
Questões de vocabulário.

Aula 5 - a partir da 5ª semana

Gramática 3: compreensão da aplicação em questões da prova.
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Hiro-Sensei irá explicar o significado e o uso da gramática necessária e requerida pelo
exame de nível N4 de proficiência em língua japonesa (JLPT N4). Introduzir novas
formas de expressões e construções de frases, assim como a resolução de questões.
8 vídeos:









～たらどうですか
しか～ない
～ておく
～よう
～おう
Questões de gramática.
Questões de kanji.
Questões de vocabulário.

Aula 6 - a partir da 6ª semana

Gramática 4: solução de questões e dicas.
O professor apresentará varias questões que costumam cair na prova e suas devidas
explicações e soluções. Dar dicas de como solucionar as questões assim como de
controlar o tempo de prova.
9 vídeos:










～ば/～れば
～なくてもいい
～みたい
～ながら
～ばよかった
Questões de gramática.
Questões de kanji.
Questões de vocabulário.
Questões de Choukai

Aula 7 - a partir da 7ª semana

Gramática 5: solução de questões e dicas.
Através das questões que são cobradas na prova, o professor irá auxiliar o aluno a
resolver questões sobre o conhecimento sobre as palavras do idioma. Vocabulário chave
para a compreensão de frases e solução de questões.
9 vídeos:
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～といいです
～かどうか
～ているあいだに,～
～く/ ～にする
～のように/～てほしい
Questões de gramática.
Questões de interpretação.
Questões de vocabulário.
Questões de Choukai.

Aula 8 - a partir da 8ª semana

Gramática 6: Interpretação de texto, solução de questões e dicas.
Hiro-sensei irá apresentar os textos e seus formatos que costumam ser introduzidos no
N4. Interpretando parágrafo por parágrafo, o sensei irá solucionar as questões mais
longas do exame, sempre ensinando a como solucionar, interpretar e controlar o tempo
de prova.
9 vídeos:










～てしまう
～てくれてありがとう
～てよかった
～はずです
～ないで
Questões de gramática.
Questões de kanji.
Questões de vocabulário.
Questões de Choukai.

Aula 9 - a partir da 9ª semana

Choukai e Kanji: interpretação de áudio e resolução de questões.
Assim como na interpretação de texto, o sensei irá auxiliar e ensinar ao aluno a como
interpretar uma conversação, entender o contexto e separar as palavras chaves para
solucionar a questão. Irá solucionar questões de kanji e dar dicas de como resolver a
questão de uma forma mais eficiente.
5 vídeos:




Questões de choukai.
Questões de vocabulario.
Questões de gramatica.
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Questões de kanji.
Questões de dokkai.

Aula 10 - a partir da 10ª semana

Finalização: conclusão e preparação final para a prova.
Na ultima aula, Hiro-sensei irá realizar uma revisão final de todos os conteúdos que
compõem a prova. Solucionando questões e formatando dicas para uma melhor
resolução de problemas e administração do tempo de cada módulo da prova.
6 vídeos:






Questões de gramática.
Questões de vocabulário.
Questões de kanji.
Questão de dokkai.
Questão de choukai.

