
 

 

Inicial, final e tom 

Cada caracter chinês corresponde a uma sílaba que pode ser decomposta 
em 3 partes: inicial, final e tom. 

Para saber mais sobre os vários tipos de tons e as regras que os regem, 
clique aqui.  

 

INICIAIS - Na escrita fonética de caracteres chineses são utilizadas 23 iniciais 
que, embora se assemelhem aos alfabetos utilizados em línguas ocidentais 
como o português, nem sempre correspondem aos mesmos sons. 

FINAIS - Além das 23 iniciais, existem ainda 35 finais, das quais 6 são 
simples (a, e, i, o, u, ü ) e 29 são compostas. 

https://dicaschinesas.blogs.sapo.pt/regras-de-tons-26207
https://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/Gd51723d0/22222567_O2TjD.png


 

Fonologia 

  AFI Exemplo Explicação 

b [p] pai P não aspirado, como em português. 

p [pʰ] pen 
Ausente em português. P aspirado com no inglês pen 
(caneta). 

m [m] mota M como em português. 

f [f] falar F como em português. 

d [t] mota T não aspirado, como em português. 

t [tʰ] take 
Ausente em português. T aspirado com no inglês 
take (tomar). 

n [n] narina Parecido ao N em português. 

l [l] lar Parecido ao l em português. 

g [k] corpo C não aspirado, como em português. 

k [kʰ] kill 
Ausente em português. C aspirado com no inglês 
kill (matar). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Alfabeto_fonético_internacional
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_bilabial_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_bilabial_nasal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_labiodental_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_alveolar_nasal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_alveolar_lateral_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant


h [x] mujer 
Ausente em português. J como no espanhol mujer 
(mulher). 

j [tɕ] dj Ausente em português. Semelhante à junção de D+J. 

q [tɕʰ] dj 
Ausente em português. Semelhante à junção aspirada 
de D+J. 

x [ɕ] ch 
Semelhante ao CH em português mas com os lábios 
abertos e a língua enrolada contra os dentes 

zh [ʈʂ] tch Ausente em português. Semelhante à junção de T+CH. 

ch [ʈʂʰ] tsh Ausente em português. Semelhante à junção aspirada 
de T+CH. 

sh [ʂ] fechar CH não aspirado, como em português. 

r [ɻ] caro Parecido ao R português entre 2 outras letras. 

z [ts] ts Ausente em português. Semelhante à junção de T+S. 

c [tsʰ] ts Ausente em português. Semelhante à junção aspirada 
de T+S. 

s [s] sola S como em português. 

w [w] quando Parecido com o U em quando. 

y [j] bóia Parecido com o I em bóia. 

        

ü [ɥ] huit Ausente em português. U como no francês huit (oito). 

-ng [ŋ] sing Ausente em português. Como no inglês sing (cantar). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_velar_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolo-palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolo-palatal_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_retroflex_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_retroflex_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_retroflex_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolar_sibilant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_labial%E2%80%93velar_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_approximant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_labialized_palatal_approximant
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nasal_velar


Fonética avançada 

Para uma descrição mais detalhada da fonologia chinesa incluindo 
visualizações do aparelho vocal e amostras áudio, clique aqui. 

 

https://dicaschinesas.blogs.sapo.pt/  

https://dicaschinesas.blogs.sapo.pt/fonetica-avancada-32510
https://dicaschinesas.blogs.sapo.pt/

