
 

 
Questionário para visto australiano (turista) 

 
1. Nome completo:  
2. Estado civil: Noivo(a) □ Nunca foi casado(a) □ Casado(a) □  
 Viúvo(a) □ Divorciado(a) □ Separado (a) □   

3. Você já possuiu outro nome? Exemplo: nome de solteiro(a), outra cidadania Sim □ Não □ 

Caso sim, qual?       

4. Possui outra cidadania além da brasileira? Sim □ Não □ Caso sim, qual?  

5. Data de chegada no Japão: / /    

6. Contato no Japão:       
Código postal: Endereço:          

       Telefone/Celular:       

E-mail:      Data de nascimento:  / /   

7. Você é casado (a), tem filho (a) ou é noivo (a)? Sim □ Não □ Caso sim, preencha os campos abaixo:  
Nome Completo Parentesco Data de nascimento Cidadania     

 
 

 
Você possui todos os direitos legais/guarda sobre o menor de idade? Sim □ Não □ 

 
8. Contato na Austrália, se houver 

(e/ou hotel): Nome completo: 
Endereço:  

           

Telefone/Celular:   Email:    _____  
      

9. Tem parentes ou amigos na Austrália?  Sim □ Não □ Caso sim, preencha os campos abaixo: 

Nome Completo Parentesco Data de Status   na Datade Endereço 
   nascimento Austrália* chegada lá   

         Escrever abaixo  
 

 
*Cidadão australiano, residente permanente, residente temporário. Caso não seja Australiano, informar  
data de chegada na Austrália. 
Endereço:  
                   

Telefone/Celular:       Email:      _____  

10. O que pretende fazer na Austrália? Cite as datas e locais.         
Período de  / / a  /  /        

        

        

11. Voce pretende estudar na Austrália em algum curso que dure mais de 4 meses? Sim □ Não □ 

Nome da escola e do curso:                

Data de início e término do curso: de    /  /  a / /    

12. Ocupação:  Estudante □  Empregado/Autônomo □  Aposentado □  Desempregado □ 

   Outros □  Dê detalhes:            
Estudante ou Empregado/Autônomo preencher abaixo: 

Nome da empresa ou escola:  
Endereço: 〒□□□-□□□□   

Telefone:  
Data de início: / /  

Continua >>> 



 

13. Você pretende entrar em mais de uma ocasião na Austrália?  Sim □ Não □ 

Se sim, quando? de / / a / /  

14. Você ou alguém que lhe acompanha à Austrália já obteve um visto Australiano? Sim □ Não □ 

Caso sim, forneça a data, local e tipo de visto aplicado ou obtido:   
       

 

15. Você ou alguma pessoa viajando com você alguma vez teve o visto australiano negado ou cancelado? 

Sim □ Não □  
Caso sim, forneça a data, local, tipo de visto e o motivo  
 

 

16. Cite todos os países por onde esteve por mais de 3 meses nos últimos 5 anos: 
 

 

17. Você  pretende utilizar  algum serviço hospitalar  ou  algum centro de saúde (incluindo cuidados  
domiciliares) na Australia? Sim □ Não □ 

 

18. Você pretende trabalhar ou estudar para ser medico, dentista, enfermeiro na Australia?    Sim □ Não □ 

 

19. Você já: 

-Teve tuberculose, fez tratamento de tuberculose ou esteve em contato próximo com um membro da 

família ou conhecido com tuberculose? Sim □ Não □  
-Apresentou alguma anormalidade em exame de raio-X? Sim □ Não □ 

 

20. Você necessitará, durante a viagem, de serviços que implicam em gastos médicos, tratamentos ou  
check-ups para qualquer um dos itens abaixo relativos a: Sim □ Não □  
- disfunções sanguineas? 

- câncer?  
- problema do coração ou de pressão? 

- HIV, hepatite B ou hepatite C? 

- doença de rim ou bexiga? (incluindo diálise)?  
- problema mental? 

- gravidez? 

- ir ao hospital ou necessidade de terapia de oxigênio devido a problema respiratório?  
- assistência para se locomover ou algum cuidado relativo a sua condição médica? 

- outros? 

Caso a resposta seja sim a alguma das perguntas acima, forneça detalhes:  
 
 

 

21. Você ou alguma pessoa que lhe acompanha à Austrália já: 

- foi acusado de qualquer delito que esteja recentemente aguardando ação legal?    Sim □ Não □  
- foi condenado por qualquer crime em algum pais (incluido casos ja retirados)?      Sim □ Não □  
- recebeu voz de prisao ou notificação da Interpol?  
- foi condenado por crime envolvendo abuso sexual de menores?  
- foi acusado de qualquer crime sexual?  
- foi absolvido de qualquer delito criminal com base em doença mental, loucura 

 
Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

 
□ Não 

□ Não 

□ Não 

□ Não 

  
□  
□ 
 
□  
□  

ou debilidade mental?  
- teve pedido judicial negado por ser considerado impassivel de pleitear? 

 
Sim 

 
□ Não 

  
□  

- cometeu ou esteve envolvido em genocídio, crimes de guerra ou de crime  
contra a humanidade, tortura, escravidão ou outros crimes do tipo? 

 
Sim 

 
□ Não 

  
□  

- esteve envolvido em quaisquer atividades que possam representar um risco  
para a segurança nacional australiana ou de outro pais? 

 
Sim 

 
□ Não 

  
□  

- esteve associado com pessoas, grupos ou organizaçoes envolvidas com açoes  
criminosas? 

 
Sim 

 
□ Não 

  
□ 
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- esteve associado com organizacoes ligadas a violência ou atos de violência  
(incluindo guerra, insurreição, luta pela liberdade, terrorismo, protesto)? 

 
Sim 

 
□ Não □  

- serviu a força militarizada, força policial ou em milícia patrocinada pelo estado  
ou privada (incluindo polícia secreta)? 

 
Sim 

 
□ Não □  

- esteve submetido a qualquer treino militar ou paramilitar, ou foi treinado no uso  
de armamento/explosivos ou na produção de produtos químico-biologicos? 

 
Sim 

 
□ Não □  

- esteve envolvido em quaisquer atividade ou foi acusado de delito,  
relacionado com o movimento ilegal de pessoas para qualquer país? - 

foi expulso ou deportado de algum país (incluindo a Austrália) 

 
Sim  
Sim 

 
□ Não □ 

□ Não □  
- teve algum tipo de dívida exorbitante com o governo ou qualquer instituição  
publica australiana? 

 
Sim 

 
□ Não □  

- ficou alem do periodo permitido por um visto em qualquer país (incluindo a  
Austrália)? 

 
Sim 

 
□ Não □ 
 

 

Declaro que li e entendi todas as perguntas deste formulário, e que todas as respostas são verdadeiras e 

corretas,no melhor do meu entendimento e convicção. Compreendo que qualquer declaração poderá resultar 

em uma recusa permanente de um visto para Austrália. Compreendo que a posse de um visto não dá ao 

portador o direito de entrar na Austrália se, ao chegar a um de seus portos de entrada, essa pessoa for 

considerada inadmissível. 
 

Estou ciente também que caso o visto seja negado não haverá devolução das taxas pagas. 

 

ASSINATURA DO SOLICITANTE:  
 

DATA (dia-mês-ano): / /  


