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Conheça algumas perguntas, expressões e frases de emergência básicas do chinês que o ajudarão a
interagir com pessoas e viajar com mais confiança por um país onde se fale chinês. Aprenda os dias e os
meses do calendário chinês, além dos números chineses, o que fará com que seja mais fácil fazer planos e
manter o controle de seu dinheiro.

Fazendo Perguntas Básicas em Chinês
Aprender como fazer estas perguntas básicas em chinês pode ajudá-lo a começar a comunicar-se com
outras pessoas e obter informações úteis sobre direções, tempo e condições climáticas:
UU Como vai você? Nǐ z nme yàng? (ni zãmmã iaam?)
UU Você fala inglês? Nǐ huì shu Y ngy ma? (ni hui xuo iimm-iu ma?)
UU Pode me ajudar? Néng bùnéng b ngmáng? (nãmm bu-nãmm baam-maam?)
UU Qual é o seu nome? Nǐ jiào shénme míngzi? (ni djiau xãm-mã mimm-zi?)
UU Que horas são? Xiànzài jǐ di n zh ng? (ciam-zai dji diam dʒuã?)
UU Como está o tempo? Ti nqi z nme yàng? (tiam-tsii zãmmã iaam?)
UU Quanto custa isto? Zhèige du sh o qián? (dʒei-gã duo-xau tsiam?)
UU Onde posso encontrar…? Zài n r zh o…? (zai nar dʒau…?)
UU Onde é o banheiro? Cèsu zài n r? (tsã-suo zai nar?)
UU A que horas você abre/fecha? Nín jǐ di n zh ng k i/gu n mén? (nim dji diam dʒuã kai/guam mãm?)
UU Por favor, você poderia falar mais devagar? Qǐng nǐ shu màn y di r? (tsiimm ni xuo mam ii-diar?)
UU Por favor, você poderia repetir? Qǐng nǐ zài shu yícì? (tsiimm ni zai xuo ii-tsi?)

Expressões Úteis em Chinês
Uma boa conversa em chinês começa com saudações básicas e frases educadas. Praticar e usar essas
frases contribui muito para estabelecer uma relação e aproximar as culturas — e é apreciado pelos
falantes da língua chinesa.
UU Oi/Olá. Nǐ h o. (ni hau)
UU Bom dia. Z o. (zau)
UU Boa noite. W n n. (uam am)
UU Por favor. Qĭng (tsiimm)
UU Obrigado(a). Xièxiè. (cie-cie)
UU Com licença/Desculpe. Duìbùqǐ. (dui-bu-tsii)
UU Desculpe/Sinto muito. H n bàoqiàn. (hãm bau-tsiiam)
UU Eu não entendo. W bùd ng. (uo bu-dom)
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Frases de Emergência em Chinês
Se surgir uma emergência e você ou outra pessoa precisar de ajuda, estas frases em chinês atrairão a
atenção e a ajuda de que você necessita. Então, pratique-as:
UU Socorro! Jiù mìng! (djiu mimm)
UU Pega ladrão! Zhu zéi! (dʒua zei)
UU Fogo! Zháohu ! (dʒau-huo)
UU Chame uma ambulância! Jiào jiùhùch ! (djiau djiu-hu-tchã)
UU Chame a polícia! Jiào jǐngchá! (djiau djimm-tcha)
UU Estou doente. W bing le. (uo bimm-lã)
UU Chame um médico. Kuài qù zh o y sh ng. (kuai tsiu dʒau ii-xãmm)
UU Estou perdido. W mílù le. (uo mi-lu lã)

O Calendário Chinês
Saiba os dias da semana e os meses do ano em chinês. Lembre-se de que os chineses também possuem
sete dias na semana, assim como nós, brasileiros, mas a semana chinesa começa na segunda-feira e
termina no domingo.

Dias
UU segunda-feira Xīngqīyī (cimm-tsii-ii)
UU terça-feira Xīngqī'èr (cimm-tsii-ãr)
UU quarta-feira Xīngqīs n (cimm-tsii-sam)
UU quinta-feira Xīngqīsì (cimm-tsii-si)
UU sexta-feira Xīngqīw (cimm-tsii-uu)
UU sábado Xīngqīliù (cimm-tsii-liu)
UU domingo Xīngqīti n (cimm-tsii-tiam)

Meses
UU janeiro Yīyuè (ii-iue)
UU fevereiro Èryuè (ãr-iue)
UU março S nyuè (sam-iue)
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UU abril Sìyuè (si-iue)
UU maio W yuè (uu-iue)
UU junho Liùyuè (liu-iue)
UU julho Qīyuè (tsii-iue)
UU agosto B yuè (ba-iue)
UU setembro Ji yuè (djiu-iue)
UU outubro Shíyuè (xi-iue)
UU novembro Shíyīyuè (xi-ii-iue)
UU dezembro Shí'èryuè (xi-ãr-iue)

Números em Chinês
Aprender a contar em chinês é importante para lidar com seus planos de viagem, dinheiro, refeições e
compras. Esta lista pode ajudá-lo a aprender a pronunciar alguns dos principais números em chinês:
UU 0 líng (limm)
UU 1 yī (ii)
UU 2 èr (ãr)
UU 3 s n (sam)
UU 4 sì (si)
UU 5 w (uu)
UU 6 liù (liu)
UU 7 qī (tsii)
UU 8 b (ba)
UU 9 ji (djiu)
UU 10 shí (xi)
UU 11 shíyī (xi-ii)
UU 12 shí'èr (xi-ãr)
UU 13 shís n (xi-sam)
UU 14 shísì (xi-si)
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UU 15 shíw (xi-uu)
UU 16 shíliù (xi-liu)
UU 17 shíqī (xi tsii)
UU 18 shíb (xi-ba)
UU 19 shíji (xi-djiu)
UU 20 èrshí (ãr-xi)
UU 21 èrshíyī (ãr-xi-ii)
UU 22 èrshí'èr (ãr-xi-ãr)
UU 23 èrshís n (ãr-xi-sam)
UU 24 èrshísì (ãr-xi-si)
UU 25 èrshíw (ãr-xi-uu)
UU 26 èrshíliù (ãr-xi-liu)
UU 27 èrshíqī (ãr-xi-tsii)
UU 28 èrshíb (ãr-xi-ba)
UU 29 èrshíji (ãr-xi-djiu)
UU 30 s nshí (sam-xi)
UU 40 sìshí (si-xi)
UU 50 w shí (uu-xi)
UU 60 liùshí (liu-xi)
UU 70 qīshí (tsii-xi)
UU 80 b shí (ba-xi)
UU 90 ji shí (djiu-xi)
UU 100 yì b i (ii-bai)
UU 1.000 yì qi n (ii-tsiiam)
UU 10.000 yì wàn (ii-uam)
UU 100.000 shí wàn (xi-uam)
UU 1.000.000 yì b i wàn (ii-bai-uam)
UU 100.000.000 yí yì (ii-ii)
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