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Anexo do Formulário nº 2 do 12 (Relacionado ao 2 do 2, do Artigo nº 18, 2 do Artigo nº 29) 

Questionário 

Marque o ☐ correspondente com o sinal (☑), quanto aos seguintes. 

1 Teve perda de consciência nos últimos 5 anos causada por doença 

(incluem sintomas decorrentes do tratamento de doenças) ou por causa 

desconhecida. 

 

☐Sim     ☐Não 

2 Teve o todo ou parte do corpo temporariamente incapacitado de mover  

como queira nos últimos 5 anos, por causa de doença. 
☐Sim     ☐Não 

3 Acabou por dormir em meio às atividades, por 3 ou mais vezes em uma 

semana, nos últimos 5 anos, apesar do suficiente tempo de sono. 
☐Sim     ☐Não 

4 No último 1 ano, algum dos seguintes, houve correspondência. 

 - Bebeu álcool seguidamente, estando continuamente alcoolizado por 3 

ou mais dias, em 3 ou mais ocasiões. 

  - Bebeu álcool por 3 ou mais vezes, mesmo após receber conselho do 

médico para que parasse de beber, para fins de tratamento médico. 

 

 

☐Sim     ☐Não 

5 Se encontra sob conselho do médico para se abster da obtenção da licença 

de motorista ou de conduzir, por motivo de doença. 

☐Sim     ☐Não 

Ao Conselho de Segurança de província de Okayama  Dia    mês    /ano        . 

Respondo como descrito acima. Assinatura do questionado. 

(Cuidados) 

1 À cada uma das perguntas, mesmo que responda “Sim”, não haverá a recusa ou contensão imediata da 

licença de motorista, o cancelamento ou suspensão da carteira de motorista já obtida. 

(A permissão ou não da licença de motorista será decidida levando-se em consideração o exame do 

médico, portanto, descreva corretamente) 

2 Às pessoas que descreverem falsidades, serão aplicadas sanções de até 1 ano de pena laboral ou até 300 

mil ienes de multa. 

3 Caso não haja a apresentação, o trâmite não será possível. 

Nota: O tamanho da folha será o A4, do padrão industrial japonês. 

質問の翻訳資料（説明用）


