
Aula 1  

Hiro-Sensei irá explicar o significado e o uso da gramática necessária e requerida pelo 

exame de nível 3 de profetícia de língua japonesa (JLPT N3). Irá realizar questões com a 

aplicação do conteúdo explicado. 

14 vídeos: 

1. れている 

2. ないと 

3. みたいだ 

4. れた 

5. ちゃった 

6. らしい 

7. せてください 

8. とく 

9. っぽい 

10. Questões de gramática. 

11. Questões de interpretação de texto. 

12. Questões de interpretação de áudio. 

13. Questões de vocabulário. 

14. Questões de Kanji

 

Aula 2  

Introduzir novas formas de expressões e construções de frases, explicar a aplicação 

dos novos termos, assim como a resolução de questões exigidas pelo JLPT N3.   

Aprimorar e aprofundar as explicações e o uso da gramática necessária e requerida 

pelo exame. 

12 vídeos: 

1. ようにしましょう 

2. のように 

3. ようと思う 

4. ～ように～ 

5. ～ように。 

6. うとした 

7. ようになった 

8. ますように 

9. ようとしない 

10.Questões de gramática. 



11.Questões de kanji. 

12.Questões de vocabulário. 

 

Aula 3  

O sensei irá explicar a aplicação da gramática nas frases formadas no dia a dia. 

Aprimorar e aprofundar as explicações e o uso da gramática necessária e requerida 

pelo exame de nível 3. Apresentar novos vocabulários afim de enriquecer e facilitar a 

compreensão. 

15 vídeos: 

1. ばかり 

2. に関して 

3. ～さ～ 

4. だけしか 

5. について 

6. ～み～ 

7. さえ 

8. によれば 

9. ～こと 

10. そこ 

11. によって 

12. ～の～ 

13. Questões de gramática. 

14. Questões de kanji. 

15. Questões de vocabulário. 

 

Aula 4 

Hiro-sensei irá apresentar os textos e os formatos que costumam ser apresentados no 

N3. Interpretando parágrafo por parágrafo, o sensei irá solucionar as questões mais 

longas do exame, sempre ensinando como resolve-las, interpreta-las e controlar o 

tempo de prova. 

14 vídeos: 

1. という 

2. というより 

3. てごらん 

4. というの 



5. というと 

6. ように言う 

7. というのは 

8. といっても 

9. ～と 

10. てくれと 

11. Questões de gramática. 

12. Questões de interpretação de texto. 

13. Questões de interpretação de áudio. 

14. Questões de vocabulário. 

 

Aula 5 

Introdução das novas formas de expressões e construções de frases, explicação da 

aplicação dos novos termos, assim como a resolução de questões exigidas pelo JLPT 

N3.   Aprimorar e aprofundar as explicações e o uso da gramática necessária e 

requerida pelo exame. 

14 vídeos: 

1. ても 

2. として 

3. つもりでして 

4. どんなに～ても 

5. にしては 

6. はずだ 

7. ずに 

8. にしても 

9. べきだ 

10. としたら 

11. だものだ 

12. Questões de gramática. 

13. Questões de kanji. 

14. Questões de vocabulário. 

 

Aula 6 

O professor apresentará várias 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. Aprimorando e aprofundando o vocabulário. 



13 vídeos: 

1. ついでに 

2. とおり 

3. がらないで 

4. たびに 

5. まま 

6. てほしい 

7. たとたん 

8. っぱなし 

9. ふりをする 

10. きり  

11. Questões de gramática. 

12. Questões de kanji. 

13. Questões de vocabulário. 

 

Aula 7  

Assim como na interpretação de texto, o sensei irá auxiliar e ensinar o aluno a como 

interpretar uma conversação, entender o contexto e separar as palavras chaves para 

solucionar a questão. Irá solucionar questões e dar dicas de como resolver a questão 

de uma forma mais eficiente. 

16 vídeos: 

1. にとって 

2. おかげで 

3. くらい／ほど 

4. わりには 

5. せいで 

6. ほど 

7. くせに 

8. かわりに 

9. ば～ほど 

10. なんか 

11. にかわって 

12. くらい～は～ない 

13. Questões de gramática. 

14. Questões de interpretação de texto. 

15. Questões de interpretação de áudio. 

16. Questões de vocabulário. 



 

Aula 8 

Por meio de exemplos e resoluções das questões exigidas pelo exame pelo JLPT N3, 

Hiro-sensei favorecerá o enriquecimento do vocabulário e o aprimoramento da 

capacidade de interpretação e resolução de questões. 

15 vídeos: 

1. ことはない 

2. っけ？ 

3. つまり 

4. ということだ 

5. しかない 

6. そのため（に） 

7. ことだ 

8. んだって 

9. その結果 

10. どんなに～ことか 

11. んだもん 

12. なぜなら 

13. Questões de gramática. 

14. Questões de kanji. 

15. Questões de vocabulário. 

 

Aula 9  

Introduzir novas formas de expressões e construções de frases, explicar a aplicação 

dos novos termos, assim como a resolução de questões exigidas pelo JLPT N3.   

Aprimorar e aprofundar as explicações e o uso da gramática necessária e requerida 

pelo exame. 

15 vídeos: 

1. はもちろん 

2. ～上げる 

3. といいなあ  

4. ばかりか 

5. ～切れない 

6. ばよっかた 

7. に比べて 



8. かけ 

9. ば～のに 

10. に対して 

11. たて 

12. かなあ 

13. Questões de gramática. 

14. Questões de kanji. 

15. Questões de vocabulário. 

 

Aula 10 

16 vídeos: 

1. ～まで 

2. たとえ～ても 

3. ～だけど～ 

4. ～まで～ 

5. もしかすると～かもしれない 

6. ～でするか～ 

7. から～にかけて 

8. 必ずしも～とは限らない 

9. ～ところか～ 

10. において 

11. まるで～よう 

12. ～ところで～ 

13. Questões de gramática. 

14. Questões de interpretação de texto. 

15. Questões de interpretação de áudio. 

16. Questões de vocabulário. 

 

Aula 11 

14 vídeos: 

1. もし～たなら 

2. ことになっている 

3. たところ 

4. もし～としても 

5. ことにしている 

6. ところだった 



7. もしも～なら 

8. ことは～が 

9. てはじめて 

10. ないことはない 

11. うちに 

12. Questões de gramática. 

13. Questões de kanji. 

14. Questões de vocabulário. 

 

Aula 12 

16 vídeos: 

1. わけだ 

2. 決して～ない 

3. それと～ 

4. わけではない 

5. まったく～ない 

6. それとも～ 

7. わけがない 

8. めつだにない 

9. その上～ 

10. わけにはいかない 

11. 少しも～ない 

12. Questões de gramática. 

13. Questões de interpretação de texto. 

14. Questões de interpretação de áudio. 

15. Questões de vocabulário. 

16. Questões de Kanji

 

*A ementa pode sofrer pequenas mudanças durante o percurso 


