
      Como prestar o teste da  JSST. 
 
      ( Os inscritos no teste devem ler com atenção as instruções antes de realizá-lo ). 
 
      Ao telefonar para o número indicado, escutará uma gravação com as instruções 
a serem seguidas ( as instruções se encontram escritas em vermelho, nas linhas 
abaixo ).  
 
      Faça o teste seguindo as instruções da gravação. Para fazer o teste, procure um 
local silencioso e responda as perguntas com clareza e em voz alta. Ao responder as 
perguntas procure, na medida do possível, utilizar o máximo de seu conhecimento do 
vocabulário Japonês. Haverá também perguntas relacionadas ao ambiente de trabalho. 
Para as pessoas que ainda não trabalham, por favor, responder as perguntas 
simulando , imaginando , ser um funcionário de alguma empresa. 
      
     ↓Gravação de voz da  JSST  
 
     Aqui fala a JSST , teste de conversação em Japonês. 
 
     Primeiramente fale o seu nome →     Fale o seu nome ao telefone. 
 
     Agora fale o seu  I D , número de identificação .→    Fale o seu número de 

identificação ao telefone. 
 
     Então ,vamos começar o teste. Ao todo serão 10 perguntas . Existem também 
perguntas relacionadas ao ambiente de trabalho. As pessoas que ainda não trabalham 
devem responder simulando , imaginando , ser um funcionário de alguma empresa. 
Você terá o tempo de 45 segundos para responder as perguntas de número 1 à 8 . As 
perguntas de números  9 e 10 terão o tempo de 60 segundos para cada resposta. Para 
as perguntas de números  9 e 10 haverá também um tempo de 15 segundos para se 
pensar, antes de responder. 
 
 
     Procure realizar o teste em um local silencioso e responda as perguntas com 

clareza e em voz alta. Ao responder as perguntas, na medida do possível, utilize o 
máximo de seu conhecimento do vocabulário Japonês. Ao término do tempo 



estipulado para cada resposta ,você ouvirá um sinal (POOM). Em seguida , 
automaticamente,  será iniciada a próxima pergunta. 

     
     Então, iniciaremos o teste.  
  
    Pergunta  1 
    Pergunta  2 
    Pergunta  3 
    Pergunta  4 
    Pergunta  5 
    Pergunta  6 
    Pergunta  7 
    Pergunta  8  
    Pergunta  9 Haverá um tempo de 15 segundos para pensar na resposta. 

( durante este intervalo, ouvirá um barulho de relógio ) Após, por favor, responda 
a pergunta . ( Você terá 60 segundos para responder ) . 
 
Pergunta 10  Utilize linguagem formal, polida, para responder a pergunta 
número 10.  Haverá um tempo de 15 segundos para pensar na resposta. ( durante 
este intervalo, ouvirá um barulho de relógio ) Após, por favor, responda a 
pergunta . ( Você terá 60 segundos para responder ). 
 
Muito obrigado . Termina aqui o teste de conversação em Japonês da JSST.  Por 
gentileza, desligue o telefone. 
 
 
 

 
 
 


