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► INICIE AQUI – Digite ou imprima em tinta preta. Digite ou imprima "N/A" se o item não for aplicável ou a resposta for
nenhum, a menos que de outra forma seja indicada. A ausência em responder todas as questões pode retardar o processamento de seu
Formulário N-400 pelos Serviços de Imigração e Cidadania dos EUA (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS). NOTA:
Você deve preencher as Partes 1. - 15.
Se sua mãe ou pai biológico ou adotivo legal for cidadão do s EUA por nascimento, ou tiver sido naturalizado antes de você
completar 18 anos de idade, você já pode ser um cidadão dos EUA. Antes de você decidir depositar este pedido, acesse o site
da USCIS, em www.uscis.gov para obter mais informações sobre este tópico e analisar as instruções sobre o Formulário N-600,
Pedido de Certificado de Cidadania e o Formulário N-600K, Pedido de Cidadania e Emissão de Certificado Sob a Seção 322.
NOTA: Algum de seus pais é cidadão dos Estados Unidos? Se sua resposta for “Sim” preencha a Parte 6. Informações Sobre Seus
Pais como parte deste pedido. Se sua resposta for “Não” pule a Parte 6 e preencha a Parte 7. Informações Biográficas.

Parte 1. Informações Sobre Sua Elegibilidade (Selecione somente uma
caixa ou o seu Formulário N-400 pode ser retardado)
1.

Insira os 9 dígitos De Seu Número A:

► A-

Você tem pelo menos 18 anos de idade e:
A.

É residente permanente legal dos Estados Unidos por pelo menos 5 anos.

B.

É residente permanente legal dos Estados Unidos por pelo menos 3 anos. Além disso, você casou e vive com o
mesmo cônjuge cidadão dos EUA nos últimos 3 anos e seu cônjuge é cidadão dos EUA por pelo menos 3 anos no
momento em que você preencheu o ser Formulário N-400.

C.

É residente permanente legal dos Estados Unidos e você é cônjuge de cidadão dos EUA e o seu cônjuge cidadão dos
EUA está regularmente envolvido em emprego especificado no estrangeiro. (Consulte a Seção 319(b) da Lei de
Imigração e Nacionalidade (INA)). Se o seu endereço residencial for fora dos Estados Unido e você está depositando
sob a Seção 319(b), selecione o Escritório de Campo na lista abaixo onde você gostaria de ter sua entrevista de
naturalização:

D.

Está solicitando com base na qualificação de serviço militar.

E.

Outro (Explique):

Parte 2. Informações Sobre Você (Pessoa que está solicitando a naturalização)
1.

Seu Nome Legal Atual (não forneça o apelido)
Sobrenome (Último Nome)

2.

Nome (Primeiro Nome)

Nome do Meio (se aplicável)

Seu nome como exatamente aparece em seu Cartão de Residente Permanente (se aplicável)
Sobrenome (Último Nome)
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Nome do Meio (se aplicável)
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Parte 2. Informações Sobre Você (Pessoa solicitante da naturalização) (cont)
3.

Outros nomes que você usou desde o nascimento (inclusive apelidos. nomes alternativos e nome de solteiro(a), se aplicável)
Sobrenome (Último Nome)

4.

A-

Nome (Primeiro Nome)

Nome do Meio (se aplicável)

Alteração de Nome (Opcional)
Leia as Instruções do Formulário N-400 antes de decidir se quer ou não alterar juridicamente o seu nome.
Sim

Você gostaria de alterar juridicamente o seu nome?

Não

Se respondeu ''Sim", insira ou escreva em letra de forma o novo nome que você gostaria de usar nos
espaços fornecidos abaixa.
Sobrenome (Último Nome)

5.

Nome (Primeiro Nome)

Numero de Seguridade Social dos EUA (se aplicável)

6.

►
7.

Nome do Meio (se aplicável)

Número de Conta Online na USCIS (se houver)

►
8.

Sexo
Masc

Feminino

9. Data em que se tornou um Residente Permanente Legal
(mm/dd/aaaa)

Data de Nascimento
(mm/dd/aaaa)

11.

País de cidadania ou nacionalidade

10.

País de Nascimento

12.

Você tem incapacidade física ou de desenvolvimento, ou deficiência mental que o impeça de demonstrar seu
conhecimento e compreensão do idioma inglês e/ou os requisitos de educação cívica para a naturalização?

Sim

Não

Se você respondeu "Sim", envie o formulário preenchido N-648, Certificação Médica para Exceções de Deficiência, junto com o
envio de Formulário N-400
.

13.

Isenções do Teste do idioma inglês
A. Você tem 50 anos de idade ou mais e mora nos Estados Unidos como residente permanente
legal por períodos que totalizam pelo menos 20 anos no momento em que está apresentando o
seu Formulário N-400?
B. Você tem 55 anos de idade ou mais e mora nos Estados Unidos como residente permanente
legal por períodos que totalizam pelo menos 15 anos no momento em que está apresentando o
seu Formulário N-400?
C. Você tem 65 anos de idade ou mais e mora nos Estados Unidos como residente permanente legal
por períodos que totalizam pelo menos 20 anos no momento em que está apresentando o seu
Formulário N-400? (Se atender a esse requisito, você também receberá uma versão simplificada
do teste cívico).

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Parte 3. Acomodações para Pessoas com Incapacidades e/ou Deficiências
NOTA: Leia as informações contidas nas Instruções do Formulário N-400 antes de preencher esta parte.
1.

Você está solicitando acomodação por causa de suas incapacidades e/ou deficiências?
Se você respondeu "Sim", selecione qualquer caixa aplicável.
A.

Eu sou surdo ou tenho dificuldades de audição e solicito a seguinte acomodação. (Se você estiver solicitando
intérprete de libras, indique para qual idioma (por exemplo, libras americanas).)

B.

Eu sou cego ou tenho baixa visão e solicito a seguinte acomodação:
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Parte 3. Acomodações para Pessoas com Incapacidades e/ou Deficiências
(continuação)
C.

A-

Eu tenho outro tipo de incapacidade e/ou deficiência (por exemplo, usar uma cadeira de rodas). (Descreva a
natureza da sua incapacidade e/ou deficiência e a acomodação que está solicitando).

Parte 4. Informações para lhe Contatar
1.

Número de Telefone Diurno

2.

Número de Telefone do Trabalho (se houver)

3.

Número de Telefone Noturno

4.

Número de Telefone Celular (se houver)

5.

Endereço de E-mail (se houver)

Parte 5. Informações Sobre Sua Residência
1.

Onde você viveu nos últimos cinco anos? Forneça sua residência mais recente e, em seguida, liste cada local onde você
viveu nos últimos cinco anos. Se você precisar de espaço extra, use folhas de papel adicionais.
A. Endereço Físico Atual
Nome e Número da Rua

Cidade

Apt. Ste. An. Número

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Datas de
Residência

De (mm/dd/aaaa)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(somente para endereço no exterior)

A (mm/dd/aaaa)

B. Endereço de Correio Atual (se diferente do endereço acima)
Aos cuidados de (Nome) (se houver)

Nome e Número da Rua

Cidade

Apt. Ste.

Condado

Estado

An. Número

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)
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Parte 5. Informações Sobre Sua Residência (continuação)

A-

C. Endereço Físico 2
Nome e Número da Rua

Cidade

Apt. Ste. An. Número

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Datas de
Residência

De (mm/dd/aaaa)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(Somente para endereço no exterior)

A (mm/dd/aaaa)

D. Endereço Físico 3
Nome e Número da Rua

Cidade

Apt. Ste. An. Número

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Datas de
Residência

De (mm/dd/aaaa)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(Somente para endereço no exterior)

A (mm/dd/aaaa)

E. Endereço Físico 4
Nome e Número da Rua

Cidade

Apt. Ste. An. Número

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Datas de
Residência

De (mm/dd/aaaa)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(Somente para endereço no exterior)

A (mm/dd/aaaa)

Parte 6. Informações Sobre Seus Pais
Se nenhum dos seus pais for cidadão dos Estados Unidos, pule esta parte e vá para a Parte 7.
1.

Seus pais se casaram antes dos seus 18 anos de idade?

Sim

Não

Sim

Não

Informações Sobre Sua Mãe
2.

Sua mãe é cidadã dos EUA?
Se respondeu "Sim," preencha as seguintes informações. Se respondeu "Não," vá para o Item Número 3.
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Parte 6. Informações Sobre Seus Pais (continuação)

A-

A. Nome Legal Atual da Mãe Cidadã dos EUA
Sobrenome (Último Nome)

Nome (Primeiro Nome)

Nome Intermediário (se aplicável)

B. País de Nascimento da Mãe

C. Data de Nascimento da Mãe (mm/dd/aaaa)

D. Data Que a Mãe se Tornou Cidadã dos EUA
(se conhecida) (mm/dd/aaaa)

E. Número A da Mãe
(se houver)
► A-

Informações Sobre Seu Pai
3.

Seu pai é Cidadão dos EUA?

Sim

Não

Se respondeu “Sim”, preencha as informações abaixo. Se respondeu "Não," vá para a Parte 7.
A. Nome Legal Atual do Pai Cidadão dos EUA
Sobrenome (Último Nome)

Nome (Primeiro Nome)

Nome Intermediário (se aplicável)

B. País de Nascimento do Pai

C. Data de Nascimento do Pai (mm/dd/aaaa)

D. Data Que o Pai se Tornou Cidadã dos EUA
(se conhecida) (mm/dd/aaaa)

E. Número A do Pai
(se houver)
► A-

Parte 7. Informações Biográficas
NOTA: A USCIS requer que você preencha as categorias abaixo para realizar as verificações de antecedentes. (Consulte as
Instruções do Formulário N-400 para obter mais informações).
1.

Etnia (Selecione somente uma caixa)
Hispânico ou Latino

2.

Não Hispânico ou Latino

Raça (Selecione Todas as caixas que se aplicam)
Branca
Asiática
Negra ou
Afroamericano

Indígena Americano
ou Nativo do Alaska

3.

Altura Pés

Libras

5.

Cor dos Olhos (Selecione somente uma caixa)
Azul
Castanho
Negro
Cinza

6.

Pol.

4.

Peso

Verde

Cor do Cabelo (Selecione somente uma caixa)
Calvo
Negro
Loiro
Castanho
(Sem cabelo)
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Avelã

Cinza

Nativo do Havaí ou
de Outra Ilha do Pacífico

Marrom

Vermelho

Areia

Rosa

Branco

Desconhecida /
Outra
Desconhecido/
Outro
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Parte 8. Informações Sobre Seu Emprego e Escolas Que Frequentou

A-

Liste onde você trabalhou ou a escola que frequentou em tempo integral ou em tempo parcial nos últimos cinco anos. Forneça
informações sobre o período de tempo completo. Inclua todos os serviços militares, policiais e/ou serviços de inteligência. Comece
fornecendo informações sobre o seu emprego mais recente ou atual, estudos ou desemprego (se aplicável). Forneça os locais e datas
onde trabalhava para alguém, trabalhou por conta própria, estava desempregado ou que tenha estudado nos últimos cinco anos. Se
trabalhou por conta própria, escreva “auto-emprego". Se estava desempregado, escreva "desempregado". Se precisar de espaço extra,
use folhas de papel adicionais.
1.
Nome do Empregador ou da Escola

Nome e Número da Rua

Apt. Ste. An. Número

Cidade

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Data De (mm/dd/aaaa)

2.

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

Data Até (mm/dd/aaaa)

País
(somente para endereço no exterior)

Sua Ocupação

Nome do Empregador ou da Escola

Nome e Número da Rua

Apt. Ste. An. Número

Cidade

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Data De (mm/dd/aaaa)

3.

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

Data Até (mm/dd/aaaa)

País
(somente para endereço no exterior)

Sua Ocupação

Nome do Empregador ou da Escola

Nome e Número da Rua

Apt. Ste. An. Número

Cidade

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Data De (mm/dd/aaaa)
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Parte 9. Tempo Fora dos Estados Unidos

A-

1.

Quantos dias no total (24 horas ou mais) você ficou fora dos Estados Unidos nos últimos 5 anos?

dias

2.

Quantas viagens de 24 horas ou mais você realizou para fora dos Estados Unidos nos últimos 5 anos?

viagens

3.

Liste abaixo todas as viagens de 24 horas ou mais que você realizou para fora dos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Comece
com a sua mais recente viagem e retroceda cronologicamente. Se precisar de espaço extra, use folhas de papel adicionais.
Data de Saída dos
Estados Unidos
(mm/dd/aaaa)

Data de Retorno
aos Estados Unidos
(mm/dd/aaaa)

Sua Viagem
Durou 6 Meses
ou mais?
Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Países Para Os Quais Viajou

Total de Dias
Fora dos
Estados Unidos

Parte 10. Informações Sobre Seu Estado Civil
1.

Qual é seu estado civil atual?
Solteiro, Nunca Casei

Casado

Divorciado

Viúvo

Separado

Casamento Anulado

Se você é solteiro e nunca casou vá para a Parte 11.
2.

Se você é casado, o seu cônjuge é membro atual das Forças Armadas dos EUA?

3.

Quantas vezes você foi casado (inclusive casamentos anulados, casamentos com outras pessoas e
casamentos com a mesma pessoa)?

4.

Se você está casado agora, forneça as seguintes informações sobre seu cônjuge atual.

Sim

Não

A. Nome Legal do Cônjuge Atual
Sobrenome (Último Nome)

Nome (Primeiro Nome)

Nome Intermediário (se aplicável)

Nome (Primeiro Nome)

Nome Intermediário (se aplicável)

B. Nome Legal Anterior do Cônjuge Atual
Sobrenome (Último Nome)

C. Outros Nomes Usados por seu Cônjuge Atual (inclua apelidos, pseudônimos, nome de solteiro (se aplicável)
Sobrenome (Último Nome)

D. Data de Nascimento do Cônjuge Atual
(mm/dd/aaaa)
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Cônjuge Atual (mm/dd/aaaa)
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Parte 10. Informações Sobre Seu Estado Civil (continuação)

A-

F. Endereço Residencial Atual do Cônjuge Atual
Nome e Número da Rua

Apt. Ste. An. Número

Cidade

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(somente para endereço no exterior)

G. Empregador ou Empresa Atual do Cônjuge Atual

5.

O seu cônjuge atual é cidadão dos EUA?

Sim

Não

Se respondeu ''Sim", responda o Item Número 6. Se respondeu ''Não", vá para o Item Número 7.
6.

Se seu cônjuge atual é cidadão dos EUA, preencha as seguintes informações.
A. Quando seu cônjuge se tornou cidadão dos EUA?
No nascimento – Vá para o Item Número 8.

Outro – Preencha as seguintes informações.

B. Data em que seu cônjuge se tornou
cidadão dos EUA (mm/dd/aaaa)

7.

Se o seu cônjuge não é cidadão dos EUA, preencha as seguintes informações.
A. Pais de Cidadania ou Nacionalidade do Cônjuge Atual

B. Número A do Cônjuge Atual (se houver)
► A-

C. Status de Imigração do Cônjuge Atual
Residente Permanente Legal
8.

Outro (Explique):

Quantas vezes o seu cônjuge atual foi casado (inclusive casamentos anulados, casamentos com
outras pessoas e casamentos com a mesma pessoa)? Se o seu cônjuge atual foi casado antes,
forneça as seguintes informações sobre o cônjuge anterior ao seu cônjuge atual.
Se o seu cônjuge atual teve mais de um casamento anterior, forneça essa informação em folhas de papel adicionais.
A. Nome Legal do Cônjuge Anterior ao Meu Cônjuge Atual
Sobrenome (Último Nome)

Nome (Primeiro Nome)

Nome Intermediário (se aplicável)

B. Status de Imigração do Cônjuge Anterior ao Meu Cônjuge Atual (se conhecido)
Cidadão dos EUA

Residente Permanente Legal

C. Data de Nascimento do Cônjuge Anterior
ao Meu Cônjuge Atual (mm/dd/aaaa)

D.

Outro (Explique):

País de Nascimento do Cônjuge Anterior ao Meu
Cônjuge Atual

E. País de Cidadania ou Nacionalidade do Cônjuge
Anterior ao Meu Cônjuge Atual
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Parte 10. Informações Sobre Seu Estado Civil (continuação)

A-

G. Data de Término do Casamento com o Cônjuge
Anterior ao Meu Cônjuge Atual (mm/dd/aaaa)

F. Data de Casamento com o Cônjuge Anterior
ao Meu Cônjuge Atual (mm/dd/aaaa)

H. Como Terminou o Casamento com o Cônjuge Anterior ao Meu Cônjuge Atual
Anulação
9.

Divórcio

Falecimento do Cônjuge

Outro (Explique):

Se você foi casado antes, forneça as seguintes informações sobre eu cônjuge anterior. Se você tiver mais de um casamento
anterior, forneça estas informações em folhas de papel adicionais.
A. Nome Legal de Meu Cônjuge Anterior
Sobrenome (Último Nome)

Nome (Primeiro Nome)

Nome Intermediário (se aplicável)

B. Status de Imigração do Meu Cônjuge Anterior Quando do Término do Casamento (se conhecido)
Cidadão dos EUA
Residente Permanente Legal
Outro (Explique):
D. País de Nascimento de Meu
Cônjuge Anterior

C. Data de Nascimento de Meu
Cônjuge Anterior (mm/dd/aaaa)

E.

País de Cidadania ou Nacionalidade de
Meu Cônjuge Anterior

F. Data de Casamento com Meu Cônjuge Anterior (mm/dd/aaaa)

G. Data de Término do Casamento Com
Meu Cônjuge Anterior (mm/dd/aaaa)

H. Como Terminou o Meu Casamento com o Cônjuge Anterior
Anulação

Divórcio

Falecimento do Cônjuge

Outro (Explique):

Parte 11. Informações Sobre Suas Crianças
1.

2.

Indique o seu número total de crianças. (Você deve indicar TODAS as crianças, inclusive: crianças que estão
vivas, ausentes ou faleceram; crianças nascidas nos Estados Unidos ou em outros países; crianças com menos
de 18 anos de idade ou mais velhos; crianças que estão atualmente casadas ou não; crianças que vivem com
você ou em outro lugar; enteados atuais; crianças legalmente adotadas e crianças nascidas quando você não era
casado).
Forneça as seguintes informações sobre todas as suas crianças (filhos e filhas) enumerados no Item Número 1,
independentemente da idade.
Para listar qualquer criança adicional, use folhas de papel adicionais.
A. Criança 1
Nome Legal Atual
Sobrenome (Último Nome)

Número A (se houver)

Nome (Primeiro Nome)
Data de Nascimento (mm/dd/aaaa)

Nome Intermediário (se aplicável)
País de Nascimento

► A-
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Parte 11. Informações Sobre Suas Crianças (continuação)

A-

Endereço Atual
Apt. Ste. An. Número

Nome e Número da Rua

Cidade
Nome e Número da Rua

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(somente para endereço no exterior)

Qual é o relacionamento da sua criança com você? (Por exemplo,
criança biológica, enteado, criança legalmente adotada)
B. Criança 2
Nome Legal Atual
Sobrenome (Último Nome)

Número A (se houver)

Nome (Primeiro Nome)

Data de Nascimento (mm/dd/aaaa)

Nome Intermediário (se aplicável)

País de Nascimento

► AEndereço Atual
Apt. Ste. An. Número

Nome e Número da Rua

Cidade

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(somente para endereço no exterior)

Qual é o relacionamento da sua criança com você? (Por exemplo,
criança biológica, enteado, criança legalmente adotada)
C. Criança 3
Nome Legal Atual
Sobrenome (Último Nome)

Número A (se houver)

Nome (Primeiro Nome)
Data de Nascimento (mm/dd/aaaa)

Nome Intermediário (se aplicável)
País de Nascimento

► A-
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Parte 11. Informações Sobre Suas Crianças (continuação)

A-

Endereço Atual
Apt. Ste. An. Número

Nome e Número da Rua

Cidade
Nome e Número da Rua

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(somente para endereço no exterior)

Qual é o relacionamento da sua criança com você? (Por exemplo,
criança biológica, enteado, criança legalmente adotada)
D. Criança 4
Nome Legal Atual
Sobrenome (Último Nome)

Número A (se houver)

Nome (Primeiro Nome)

Data de Nascimento (mm/dd/aaaa)

Nome Intermediário (se aplicável)

País de Nascimento

► AEndereço Atual
Apt. Ste. An. Número

Nome e Número da Rua

Cidade

Condado

Estado

Código Postal + 4
-

Província ou Região
(somente para endereço no exterior)

Código Postal
(somente p/ endereço no exterior)

País
(somente para endereço no exterior)

Qual é o relacionamento da sua criança com você? (Por exemplo,
criança biológica, enteado, criança legalmente adotada)

Parte 12. Informações Adicionais Sobre Você (Pessoa Que Está Pedindo Naturalização)
Respostas aos Números de Item 1. - 21. Se você respondeu "Sim" a qualquer uma destas perguntas, inclusive explicações escritas
ou impressas nas folhas de papel adicionais.
1.

ALGUMA VEZ você já alegou ser cidadão dos EUA (por escrito ou sob qualquer outra forma)?

Sim

Não

2.

ALGUMA VEZ você se registrou para votar em qualquer eleição federal, estadual ou municipal dos
Estados Unidos?

Sim

Não

3.

ALGUMA VEZ você votou em qualquer eleição federal, estadual ou municipal dos Estados Unidos?

Sim

Não

4.

A. Você agora tem, ou ALGUMA VEZ teve, título hereditário ou ordem de nobreza em qualquer
país estrangeiro?

Sim

Não

B. Se você respondeu "Sim," você está disposto a desistir de quaisquer títulos hereditários ou ordens
de nobreza que você tem em país estrangeiro em sua cerimônia de naturalização?

Sim

Não

ALGUMA VEZ você foi declarado legalmente incompetente ou foi confinado em instituição mental?

Sim

Não

5.
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Parte 12. Informações Adicionais Sobre Você (Pessoa Que Está
Pedindo Naturalização) (continuação)

A-

6.

Você deve qualquer imposto federal, estadual ou municipal atrasado?

Sim

Não

7.

A. ALGUMA VEZ você deixou de declarar imposto federal, estadual ou municipal desde que você se
tornou residente permanente legal?

Sim

Não

B. Se você respondeu "Sim," você se considerava como sendo um "não residente dos EUA"?

Sim

Não

8.

Você se declarou "não residente dos EUA" em declaração de impostos federais, estaduais e municipais
desde que se tornou residente permanente legal?

Sim

Não

9.

A. ALGUMA VEZ você foi membro de, esteve envolvido em, ou sob qualquer forma foi associado a,
qualquer organização, associação, fundo, fundação, partido, clube, sociedade ou grupo similar nos
Estados Unidos ou em qualquer outro local do mundo?

Sim

Não

B. Se você respondeu "Sim," forneça as informações abaixo. Se precisar de espaço extra, anexe os nomes dos outros
grupos em folhas de papel adicionais e forneça qualquer evidência que suporte suas respostas.
Nome
do
Grupo

10.

Propósito
do
Grupo

Datas de Afiliação
De
A
(mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa)

ALGUMA VEZ você foi membro de, ou sob qualquer forma foi associado (diretamente ou indiretamente) a:
A. Partido Comunista?

Sim

Não

B. Qualquer outro partido totalitário?

Sim

Não

C. Organização terrorista?

Sim

Não

11.

ALGUMA VEZ você advogou (diretamente ou indiretamente) para a derrubada de qualquer governo
mediante força ou violência?

Sim

Não

12.

ALGUMA VEZ você perseguiu (diretamente ou indiretamente) qualquer pessoa por causa de raça,
religião, nacionalidade, filiação a grupo social específico ou opinião política?

Sim

Não

13.

Entre 23 de março de 1933 e 8 de maio de 1945 você trabalhou para, ou foi associado, sob qualquer
forma (diretamente ou indiretamente), a:
A. Governo Nazi da Alemanha ?

Sim

Não

B. Qualquer governo em qualquer área ocupada pelo, aliada a, ou estabelecida com a ajuda do
governo Nazi da Alemanha?

Sim

Não

C. Qualquer unidade militar, unidade paramilitar, unidade de defesa própria, unidade de vigilância,
unidade cidadã, unidade policial, agência ou escritório de governo, campo de extermínio, campo de
concentração, campo de prisioneiros de guerra, prisão, campo de trabalhos forçados ou campo de
trânsito alemão, Nazi ou da S.S.?

Sim

Não
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Parte 12. Informações Adicionais Sobre Você (Pessoa Que Está
Pedindo Naturalização) (continuação)
14.

15.

A-

ALGUMA VEZ você se envolveu sob qualquer forma em:
A. Genocídio?

Sim

Não

B. Tortura?

Sim

Não

C. Matança ou tentativa de matar alguém?

Sim

Não

D. Ferir malvadamente ou tentar ferir uma pessoa de propósito?

Sim

Não

E. Forçar ou tentar forçar alguém para ter qualquer tipo de contato ou relação sexual?

Sim

Não

F. Não permitir a alguém praticar sua religião?

Sim

Não

A. Unidade militar?

Sim

Não

B. Unidade paramilitar (grupo de pessoas que atua como grupo militar, mas não faz parte dos militares
oficiais)?

Sim

Não

C. Unidade policial

Sim

Não

D. Unidade de autodefesa?

Sim

Não

E. Unidade de vigilância (grupo de pessoas que atua como polícia, mas não faz parte da polícia
oficial)?

Sim

Não

F. Grupo de rebeldes?

Sim

Não

G. Grupo de guerrilhas (grupo de pessoas que usa armas para atacar, ou que de outra forma ataca
fisicamente militar, polícia, governo ou outra pessoa)?

Sim

Não

H. Milícia (exército de pessoas que faz parte dos militares oficiais)?

Sim

Não

I.

Sim

Não

ALGUMA VEZ você foi membro de, ou ALGUMA VEZ serviu em, ajudou ou de outra forma
participou de qualquer:

Organização Insurgente (grupo que usa armas e luta contra governo)?

16. ALGUMA VEZ você foi trabalhador, voluntário ou soldado ou de outra maneira ALGUMA VEZ você serviu em qualquer um
dos seguintes:

17.

18.

A. Prisão ou cadeia?

Sim

Não

B. Campo de prisão?

Sim

Não

C. Centro de detenção (local onde as pessoas são forçadas a permanecer)?

Sim

Não

D. Campo de trabalhos forçados (local onde as pessoas são forçadas a trabalhar)?

Sim

Não

E. Q u a l q u e r o u t r o l o c a l onde as pessoas são forçadas a permanecer?

Sim

Não

ALGUMA VEZ você fez parte de qualquer grupo, ou ALGUMA VEZ você ajudou qualquer grupo,
unidade ou organização que usou arma contra alguma pessoa ou ameaçou fazer isso?

Sim

Não

A. Se você respondeu "Sim", quando você fez parte deste grupo ou, quando você ajudou este grupo,
ALGUMA VEZ você usou arma contra outra pessoa?

Sim

Não

B. Se você respondeu "Sim," quando você fez parte deste grupo ou, quando você ajudou este grupo,
ALGUMA VEZ disse a outra pessoa que você usaria arma contra essa pessoa?

Sim

Não

ALGUMA VEZ você vendeu, deu ou forneceu armas para qualquer pessoa, ou ajudou outra pessoa a
vender, dar ou fornecer armas para qualquer pessoa?

Sim

Não

A. Se você respondeu "Sim," você sabia que esta pessoa esta pessoa usaria as armas contra outra
pessoa?

Sim

Não

B. Se você respondeu "Sim," você sabia que esta pessoa venderia ou daria estas armas

Sim
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Parte 12. Informações Adicionais Sobre Você (Pessoa Que Está
Pedindo Naturalização) (continuação)

A-

19.

ALGUMA VEZ você recebeu qualquer tipo de treinamento militar, paramilitar (grupo de pessoas que
atuam como grupo militar, mas não fazem parte de militares oficiais ou quanto ao uso de armas?

Sim

Não

20.

ALGUMA VEZ você recrutou (perguntou), alistou (subscreveu), obrigou (requereu), ou usou qualquer
pessoa menor de 15 anos de idade para atuar ou ajudar nas forças armadas ou grupo?

Sim

Não

21.

ALGUMA VEZ você usou qualquer pessoa menor de 15 anos de idade para fazer qualquer coisa que
ajudou ou apoiou as pessoas em combate?

Sim

Não

Se quaisquer Números de Item 22. - 28. se aplicam a você, você deve responder "Sim" mesmo que seus registros tenham sido
encerrados, expurgados ou de outra forma eliminados. Você deve divulgar esta informação mesmo que alguém, inclusive o juiz,
oficial da lei ou advogado tenha dito a você que isso não mais constitui um registro ou lhe tenha dito que não tem de divulgar esta
informação.
22.

ALGUMA VEZ você cometeu, assistiu no cometimento ou tentou cometer, um crime ou delito em que
NÃO foi preso?

Sim

Não

23.

ALGUMA VEZ você foi preso, citado ou detido por qualquer oficial da lei (inclusive agente de
imigração ou qualquer oficial das forças armadas dos EUA) por qualquer razão?

Sim

Não

24.

ALGUMA VEZ você foi acusado de cometimento, tentativa de cometimento ou de assistir no
cometimento de crime ou delito?

Sim

Não

25.

ALGUMA VEZ você foi condenado por crime ou delito?

Sim

Não

26.

ALGUMA VEZ você foi colocado em sentenciamento alternativo ou em programa de reabilitação
(por exemplo, desvio, processo diferido, adjudicação suspensa, adjudicação deferida)?

Sim

Não

27.

A. ALGUMA VEZ você recebeu suspensão de sentença, foi colocado em liberdade provisória
ou foi em liberdade condicional?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

B. Se você respondeu "Sim," você cumpriu sua liberdade provisória ou liberdade condicional?
28.

A. ALGUMA VEZ você esteve em cadeia ou prisão?
B. Se você respondeu "Sim," quanto tempo você ficou na cadeia ou prisão?

29.

Anos

Meses

Dias

Se respondeu "Não" para TODAS as questões de Números de Item 23. - 28., pule este item e vá para o Número de Item 30.
Se você respondeu "Sim" a qualquer questão de Números de Item 23. - 28., preencha esta tabela. Se precisar de espaço
extra, use folhas de papel adicionais e forneça qualquer evidência para apoiar suas respostas.
Por que você foi
preso, citado,
detido ou
acusado?
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Parte 12. Informações Adicionais Sobre Você (Pessoa Que Está
Pedindo Naturalização) (continuação)

A-

Resposta de Números de Item 30. - 46. Se você respondeu "Sim" em qualquer uma destas questões, exceto Números de Item 37 e
38., inclua uma explanação escrita ou impressa em folhas de papel adicionais e forneça evidência para apoiar suas respostas.
30.

ALGUMA VEZ você:
A. Foi alcoólico habitual ?

Sim

Não

B. Foi prostituta ao procurou alguém para a prostituição?

Sim

Não

C. Vendeu ou contrabandeou substâncias controladas, drogas ilegais ou narcóticos?

Sim

Não

D. Foi casado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo?

Sim

Não

E. Casou com alguém a fim de obter o benefício da imigração?

Sim

Não

F. Ajudou alguém a entrar ou tentar entrar nos Estados Unidos ilegalmente?

Sim

Não

G. Participou ilegalmente ou recebeu ingressos de jogo ilegal?

Sim

Não

H. Deixou de dar apoio aos seus dependentes ou de pagar pensão alimentícia?

Sim

Não

I.

Sim

Não

Fez declaração falsa para obter qualquer benefício público nos Estados Unidos?

31.

ALGUMA VEZ você deu a oficiais do Governo dos EUA qualquer informação ou documentação que
fosse falso, fraudulento ou enganoso?

Sim

Não

32.

ALGUMA VEZ você mentiu para qualquer oficial do Governo dos EUA para obter entrada ou admissão
nos Estados Unidos ou para obter os benefícios de imigração quando nos Estados Unidos?

Sim

Não

33.

ALGUMA VEZ você foi removido, excluído ou deportado dos Estados Unidos?

Sim

Não

34.

ALGUMA VEZ você recebeu ordem de remoção, exclusão ou de deportação dos Estados Unidos?

Sim

Não

35.

ALGUMA VEZ você foi colocado em procedimento de remoção, exclusão, rescisão ou deportação?

Sim

Não

36.

Há procedimentos de remoção, exclusão, rescisão, deportação (inclusive procedimentos de
encerramento administrativo) atualmente pendentes contra você?

Sim

Não

37.

ALGUMA VEZ você serviu nas forças armadas dos EUA?

Sim

Não

38.

A. Você atualmente é membro das forças armadas do EUA?

Sim

Não

B. Se você respondeu "Sim", está programado para ir ao exterior, inclusive em navio, dentro dos
próximos três meses? (Consulte a seção Alterar Endereço nas Instruções sobre como Notificar a
USCIS, se você souber de seus planos de ir para o exterior após o arquivamento do Formulário N-400).

Sim

Não

C. Se você respondeu "Sim," você está atualmente no estrangeiro?

Sim

Não

39.

ALGUMA VEZ você foi submetido a corte marcial, administrativamente separado ou disciplinado, ou
recebeu qualquer dispensa não honrosa, enquanto estava nas forças armadas dos EUA?

Sim

Não

40.

ALGUMA VEZ você foi dispensado de treinamento ou de serviço nas forças armadas dos EUA porque
era estrangeiro?

Sim

Não

41.

ALGUMA VEZ você deixou os Estados Unidos para evitar ser recrutado pelas forças armadas dos EUA?

Sim

Não

42.

ALGUMA VEZ você solicitou qualquer tipo de isenção do serviço militar nas forças armadas dos EUA?

Sim

Não

43.

ALGUMA VEZ você desertou das forças armadas do EUA?

Sim

Não
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Parte 12. Informações Adicionais Sobre Você (Pessoa Que Está
Pedindo Naturalização) (continuação)
44.

A-

A. Você é um homem que viveu nos Estados Unidos em qualquer momento entre o 18º e 26º aniversários?
(Isto não inclui o tempo que viveu legalmente nos Estados Unidos como não imigrante legal).
B. Se você respondeu "Sim," quando você se inscreveu para o serviço de seleção? Forneça as informações
abaixo.
Data do Registro
Número do Serviço
de Seleção
(mm/dd/aaaa)

Sim

Não

C. Se você respondeu "Sim", mas você não se registrou no Sistema de Serviço de Seleção e você:
1.

Ainda tem menos de 26 anos de idade, você deve se registrar antes de solicitar a naturalização, e preencher as
informações do Serviço de Seleção Acima; OU

2.

Agora tem entre 26 e 31 anos de idade (29 anos de idade se você estiver depositando de acordo com a seção 319(a) do
INA), mas não se registrou no Serviço de Seleção, você deve anexar uma declaração explicando porque você não se
registrou e fornecer uma carta de informações do status emitida pelo Serviço de Seleção.

Respostas dos Números de Item 45. - 50. Se você respondeu ''Não'' em qualquer uma destas questões, inclua uma declaração
escrita ou impressa em folha de papel adicional e forneça qualquer evidência para apoiar suas respostas.
45.

Você apoia a Constituição e a forma de Governo dos Estados Unidos?

Sim

Não

46.

Você compreende o todo o Juramento de Lealdade dos Estados Unidos?

Sim

Não

47.

Você está disposto a assumir completamente o Juramento de Lealdade dos Estados Unidos?

Sim

Não

48.

Se a lei exigir, você está disposto a pegar em armas em nome dos Estados Unidos?

Sim

Não

49.

Se alei exigir, você está disposto a realizar serviços de não com batente nas forças armadas dos EUA?

Sim

Não

50.

Se a lei exigir, você está disposto a realizar trabalhos de importância nacional sob direção civil?

Sim

Não

Parte 13. Declaração, Certificação e Assinatura do Solicitante
NOTA: Leia a seção Penalidades de Instruções do Formulário N-400 antes de preencher esta parte.

Declaração do Solicitante
NOTA: Selecione a caixa Item A. ou B. no Número de Item. Se aplicável, selecione a caixa do Número de Item 2.
1.

2.

Declaração do Solicitante a respeito do Intérprete
A.

Leio e compreendo Inglês, e li e compreendi cada questão e instrução contida neste pedido e minha resposta para
cada questão.

B.

O intérprete nomeado na Parte 14. leu para mim cada questão e instrução contida neste pedido e a minha resposta para
cada questão em
, idioma em que sou fluente, e compreendi tudo.

Declaração do Solicitante a respeito do Preparador
Por minha solicitação, o preparador nomeado na Parte 15.,
preparou este pedido para mim com base somente em informações que forneci ou autorizei.
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Parte 13. Declaração, Certificação e Assinatura do Solicitante (continuação) ACertificação do Solicitante
Cópias de todos os documentos que enviei são fotocópias exatas de documentos inalterados, originais, e eu compreendo que a USCIS
pode exigir que eu apresente documentos originais a ela em uma data posterior. Além disso, autorizo a liberação de quaisquer
informações de meus registros que a USCIS possa precisar para determinar a minha elegibilidade para o benefício de imigração que
procuro.
Autorizo também a divulgação das informações contidas no presente pedido, em documentos comprovativos e nos meus registros
na USCIS, para outras entidades e pessoas onde sejam necessárias para a administração e aplicação das leis de imigração dos EUA.
Compreendo que a USCIS exigirá o meu comparecimento para entrevista com o objetivo de obter minha biometria
(impressões digitais, fotografia, e/ou assinatura) e que, nesta época, serei obrigado a assinar um juramento reafirmando que:
1) Analisei e fornecidos ou autorizei todas as informações apresentadas em meu pedido;
2) Compreendi todas as informações contidas e enviadas em meu pedido; e
3) Todas estas informações estavam completas, eram verdadeiras e corretas no momento do depósito.
Certifico, sob pena de perjúrio, que forneci ou autorizei todas as informações contidas em meu pedido, que compreendi todas
as informações nele contidas e que as enviei com meu pedido, e que todas estas informações estão completas, são verdadeiras
e corretas.

Assinatura do Solicitante
3.

Assinatura do Solicitante

Data da Assinatura (mm/dd/aaaa)

NOTA A TODOS OS SOLICITANTES: Se você ainda não preencheu completamente esta solicitação ou deixou de apresentar os
documentos necessários listados nas Instruções, a USCIS pode negar o seu pedido.

Parte 14. Informações de Contato, Certificação e Assinatura do Intérprete
Forneça as seguintes informações sobre o intérprete.

Nome Completo do Intérprete
1.

Sobrenome do Intérprete (Último Nome)

Nome do Intérprete (Primeiro Nome)

2.

Negócio do Intérprete ou Nome da Organização (se houver)

Endereço de Correio do Intérprete
3.

Nome e Número da Rua

Apt. Ste. An. Número

Cidade

Estado

Código Postal + 4
-

Província
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Parte 14. Informações de Contato, Certificação e Assinatura do Intérprete
(continuação)

A-

Informações de Contato do Intérprete
4.

Número de Telefone Diurno do Intérprete

6.

Endereço de E-mail do Intérprete (se houver)

5.

Número de Telefone Celular do Intérprete (se houver)

Certificação do Intérprete
Certifico, sob pena de perjúrio, que:
Sou fluente em inglês e
, que é o mesmo idioma especificado na Parte 13., Item B.
do Número de Item 1., e li para este solicitante, no idioma identificado, cada questão e instrução contida neste pedido e sua resposta
para cada questão. O solicitante me informou que compreendeu cada instrução, questão e resposta contida no pedido, inclusive a
Certificação do Solicitante, e verifiquei a precisão de cada resposta.

Assinatura do Intérprete
6.

Assinatura do Intérprete

Data de Assinatura (mm/dd/aaaa)

Parte 15. Informações de Contato, Declaração e Assinatura da Pessoa que Preparou Esta Solicitação, se
Diferente do Solicitante
Forneça as seguintes informações sobre o preparador.

Nome Completo do Preparador
1.

Sobrenome do Preparador (Último Nome)

Nome do Preparador (Primeiro Nome)

2.

Negócio do Preparador ou Nome da Organização (se houver)

Endereço de Correio do Preparador
3.

Nome Número da Rua

Apt. Ste. An. Número

Cidade

Estado

Código Postal + 4
-

Província
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Parte 15. Informações de Contato, Declaração e Assinatura da Pessoa que
Preparou Esta Solicitação, se Diferente do Solicitante (continuação)

A-

Informação de Contato do Preparador
4.

Número de Telefone Diurno do Preparador

6.

Endereço de E-mail do Preparador (se houver)

5.

Número do Telefone Celular do Preparador (se houver)

Declaração do Preparador
7.

A.

Não sou advogado ou representante credencia, mas preparei este pedido em nome do solicitante
e com o consentimento dele.

B.

Sou um advogado ou representante credenciado e minha representação do solicitante neste caso se
estende
não se estende além da preparação deste pedido.
NOTA: Se você é advogado ou representante credenciado cuja representação se estende para
além da preparação deste pedido, você pode ser obrigado a apresentar formulário G-28, Aviso de
Entrada de Apresentação como Procurador ou Representante Credenciado, junto com este
pedido.

Certificação do Preparador
Com minha assinatura, certifico, sob pena de perjúrio, que preparei esta solicitação a pedido do solicitante. Que, em seguida, o
solicitante analisou o pedido preenchido e me informou que compreendeu todas as informações contidas nele, e enviado com, o seu
pedido, inclusive a Certificação do Solicitante, e que todas estas informações tão completas, são verdadeiras e corretas. Preenchi
este pedido com base apenas em informações que o solicitante apresentou a mim ou me autorizou a obter ou usar.

Assinatura do Preparador
8.

Assinatura do Preparador

Data de Assinatura (mm/dd/aaaa)

NOTA: Não preenchas as partes 16., 17. ou 18. até que o Oficial da USCIS lhe instrua para fazer
isso na entrevista.
Parte 16. Assinatura e Entrevista
Juro (afirmo) e certifico, sob pena de perjúrio, segundo as leis dos Estados Unidos da América que conheço o conteúdo deste
Formulário N-400, Pedido de Naturalização, assinado por mim, inclusive com número de correções de 1 a
_, estão completas,
são verdadeiras e corretas. A evidência enviada a mim nas páginas de 1 a
estão completas, são verdadeiras e corretas
Assinado e jurado (afirmado perante mim

Nome Impresso ou Selo do Oficial da USCIS
Assinatura do Solicitante
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Parte 17. Renúncia de Títulos Estrangeiros

A-

Se você respondeu "Sim" na Parte 12., Itens A. e B. do Número de Item 4., você deve afirmar o seguinte perante o oficial da USCIS:
Além disso, renuncio os títulos de _________________________________________________________que tenho; ou
(listar títulos)
Além disso, renuncio as ordens de nobreza de ______________________________________________________ a que pertenci.
(lista de ordens de nobreza)
Nome Impresso do Solicitante

Assinatura do Solicitante

Nome Impresso do Oficial da USCIS

Assinatura do oficial da USCIS

Data de Assinatura (mm/dd/aaaa)

Parte 18. Juramento de Lealdade
Se o seu pedido for aprovado, você será convidado para uma cerimônia de juramento público, onde você será obrigado a fazer o
seguinte Juramento de Lealdade, imediatamente antes de se tornar um cidadão naturalizado. Ao assinar abaixo, você reconhece
a sua vontade e capacidade de fazer este juramento:
Através deste documento, declaro sob juramento, que renuncio e abdico absoluta e totalmente toda lealdade e fidelidade a qualquer
príncipe estrangeiro, potentado, estado ou soberania, de quem ou do qual eu fui até agora súdito ou cidadão;
que apoiarei e defenderei a Constituição e as leis dos Estados Unidos da América contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos;
que terei verdadeira fé e lealdade a ela;
que pegarei em armas em nome dos Estados Unidos, quando exigido por lei;
que cumprirei o serviço de não combatente das forças armadas dos Estados Unidos quando exigido por lei;
que realizarei trabalho de importância nacional sob direção civil quando exigido por lei; e
que aceitarei esta obrigação livremente, sem qualquer reserva mental ou propósito de evasão; que Deus me ajude.
Nome Impresso do Solicitante
Sobrenome (Último Nome)

Assinatura do Solicitante
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