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Q1: Responda sobre você (a pessoa respondendo). (Favor preencher) 
Nome   Sexo M / F 
Idade anos Nacionalidade  
Endereço  

Contato 
Telefone   
Email  

 
Q2: Que tipo de visto, status de residência você possuiu? (Escolher 1 opção) 
□ 1. Permanente 
□ 2. Longa permanência 
□ 3. Cônjuge de japonês(a) etc 
□ 4. Cônjuge de portador de visto permanente 
□ 5. Outro (                           ) 

 
Q3: Há quanto tempo mora em Minokamo? (Escolher 1 opção) 
□ 1. Menos de 1 ano 
□ 2. De 1 a 3 anos 
□ 3. De 3 a 5 anos 
□ 4. De 5 a 10 anos 
□ 5. Mais de 10 anos 
 

Q4: Qual seu nível de compreensão do japonês?  (Escolher 1 opção para cada questão) 
Escutar： 

□ 1.Entendo as notícias da TV 
□ 2.Entendo se falam devagar 
□ 3.Entendo palavras solta 
□ 4.Não entendo 

Falar： 
□ 1. Consigo expressar minhas opiniões  
□ 2. Conversação diária 
□ 3. Falo algumas palavras 
□ 4. Não falo 

Ler： 
□ 1. Consigo ler jornais e revistas 
□ 2. Consigo ler kanjis simples 
□ 3. Consigo ler hiragana e katakana 
□ 4. Não leio 
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Escrever： 
□ 1. Consigo escrever minhas opiniões etc. 
□ 2. Consigo escrever frases simples 
□ 3. Consigo palavras 
□ 4. Não escrevo 

 
Q5: Informe-nos sobre a composição da família com quem mora. 
    (Escolha todos que se aplicarem) 
□ 1. Marido ou esposa 
□ 2. Filhos em idade abaixo da Escola Primária (Quantos?   ) 
□ 3. Filhos em idade de Escola Primária (Quantos?   ) 
□ 4. Filhos em idade de Ginásio (Quantos?   ) 
□ 5. Filhos em idade a partir do Colegial (Quantos?   ) 
□ 6. Avô ou avó (Quantos?   ) 
□ 7. Netos (Quantos?   ) 

 
Q6: Em quem tipo de habitação vive? (Escolher 1 opção) 
□ 1. Dormitório ou apartamento da empresa 
□ 2. Apartamento alugado por conta própria 
□ 3. Casa alugada por conta própria (casa familiar) 
□ 4. Aluguel de imóvel dos pais (apartamento / casa familiar) 
□ 5. Imóvel em conjunto habitacional da prefeitura 
□ 6. Casa própria comprada 
□ 7. Outro (   ) 

 
Q7: Participa de Associação de Moradores ou para Crianças? (Escolher 1 opção) 
□ 1. Participo de ambos, Associação de Moradores e para Crianças 
□ 2. Participo apenas de Associação de Moradores 
□ 3. Participo apenas de Associação para Crianças 
□ 4. Não participo de nenhum dos dois 

 
Q8: Por que não participa de Associação de Moradores ou para Crianças?  

(Escolha todos que se aplicarem) 
□ 1. Planejo em breve retornar a meu país 
□ 2. Por que recebi convite 
□ 3. Não há benefícios 
□ 4. Não tenho conhecidos participando 
□ 5. Não entendo japonês 
□ 6. Não conheço sobre Associação de Moradores ou para Crianças 
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Q9: Gostaria de ouvir explicação sobre Associação de Moradores ou para Crianças 
através de um intérprete? (Escolher 1 opção) 
□ 1. Gostaria 
□ 2. Não gostaria 
□ 3. Tanto faz 
□ 4. Outro (   ) 

 
Q10: Pretendo continuar morando no Japão daqui para frente? (Escolher 1 opção) 
□ 1. Pretendo morar (permanentemente) 
□ 2. Caso não tenha mais trabalho, voltarei ao meu país 
□ 3. Voltarei ao meu país após meus filhos crescerem 
□ 4. Ainda não decidi 
□ 5. Outro (   ) 

 
Q11: Qual a sua opinião sobre intercâmbio regional? (Escolher 1 opção) 
□ 1. Não passo necessidades, portanto não pretendo me engajar futuramente 
□ 2. Não estou engajado atualmente, mas pretendo fazê-lo futuramente caso tenha 

oportunidade 
□ 3. Atualmente já participo de eventos regionais e pretendo continuar engajado 
□ 4. Atualmente já participo de intercâmbio regional, mas na realidade se possível 

não quero mais me engajar 
□ 5. Outro (   ) 

 
 
 
 
 
 

Obrigado pela sua cooperação 
 
 
 
 


