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PAÍSES E NACIONALIDADES 

PAÍS NACIONALIDADE 

     Portugal   葡萄牙 português portuguesa portugueses portuguesas 

(a) Espanha   西班牙 espanhol    espanhola   espanhóis   espanholas 

(a) França     法國 francês   francesa    franceses   francesas   

(a) Itália     義大利 italiano   italiana   italianos    italianas   

(a) Inglaterra   英國  inglês   inglesa   ingleses   inglesas   

 a  Alemanha   德國 alemão   alemã    alemães   alemãs   

 a  Bélgica   比利時 belga    belga   belgas   belgas   

 a  Suécia     瑞典 sueco   sueca   suecos   suecas   

 a  Suíça     瑞士 suíço   suíça   suíços   suíças   

 a  Holanda   荷蘭 holandês   holandesa holandeses holandesas    

 a  Dinamarca   丹麥 dinamarquês dinamarquesa dinamarqueses dinamarquesas 

 a  Polónia     波兰 polaco   polaca   polacos   polacas   

 a  Noruega   挪威 norueguês norueguesa noruegueses norueguesas 

 a  Rússia     俄國  russo   russa   russos   russas   

 a  Turquia   土耳其 turco   turca   turcos   turcas   

 a  Áustria     奧地利 austríaco   austríaca   austríacos   austríacas   

 a  Irlanda     愛爾蘭 irlandês   irlandesa   irlandeses   irlandesas   

 a  Nigéria     尼日利亞 nigeriano   nigeriana   nigerianos   nigerianas   

 a  Grécia     希臘 grego   grega   gregos   gregas   

 o  Senegal   塞內加爾 senegalês   senegalesa senegaleses senegalesas 

 o  México     墨西哥 mexicano   mexicana   mexicanos mexicanas 

 o  Brasil     巴西 brasileiro    brasileira   brasileiros   brasileiras   

 os Estados Unidos da 
      América 美國 americano   americana    americanos   americanas 

 o  Canadá   加拿大 canadiano canadiana canadianos canadianas 

     Cuba     古巴 cubano   cubana   cubanos   cubanas   

 a  China     中國 chinês   chinesa   chineses   chinesas   

 o  Japão     日本 japonês    japonesa   japoneses   japonesas   

 a  Coreia     韓國 coreano   coreana   coreanos    coreanas   

 a  Índia     印度  indiano   indiana   indianos   indianas   

 a  Tailândia   泰國 tailandês   tailandesa    tailandeses   tailandesas 

 as Filipinas   菲律賓  filipinos   filipina   filipinos   filipinas   

 a  Indonésia   印尼 indonésio   indonésia   indonésios indonésias 

 a  Mongólia   蒙古 mongol   mongol   mongóis   mongóis   

 a  Malásia   馬來西亞 malaio   malaia   malaios   malaias   

 o  Vietname   越南 vietnamita   vietnamita   vietnamitas vietnamitas 

 a  Birmânia   緬甸 birmanês   birmanesa   birmaneses birmanesas 

     Singapura   新加坡 singapurense singapurense singapurenses singapurenses 

     Timor-Leste   東帝汶 timorense   timorense   timorenses timorenses 

     Angola     安哥拉 angolano    angolana   angolanos angolanas 

     Moçambique   莫桑比克 moçambicano moçambicana moçambicanos  moçambica   

     Cabo Verde   佛得角 cabo-verdiano cabo-verdiana cabo-verdianos cabo-verdianas 

     São Tomé e Príncipe 聖多美 são-tomense são-tomense são-tomenses são-tomenses 

 a  Guiné-Bissau   幾內亞 guineense guineense guineenses guineenses 

     Marrocos   摩洛哥 marroquino marroquina marroquinos marroquinas 

 o  Egipto     埃及 egípcio   egípcia   egípcios   egípcias   

 a  Austrália    澳大利亞 australiano australiana  australianos   australianas 

 a  Nova Zelândia   新西蘭 neo-zelandês neo-zelandesa neo-zelandeses neo-zelandesas 
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Nacionalidade País Cidade 

Qual é a sua 
nacionalidade?   De onde (é que você) é?   De onde (é que tu) és? 

Eu sou português.     Eu sou de Portugal.   

來自澳門     Sou de 

Macau.       

Tu és chinesa.     Tu és da China.   來自臺灣     És de Taiwan.       

Ela é japonesa.     Ela é do Japão.   

來自香港     É de Hong 

Kong.       

Nós somos filipinos.     Nós somos das Filipinas.   

來自北京     Somos de 

Pequim.       

Eles são americanos.     Eles são dos E.U.A..   

來自上海     São de 

Xangai.       

 
 

PROFISSÕES 
 

Singular Plural 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

actor  actriz actores actrizes 

aluno  aluna  alunos alunas 

artista  artistas  

assistente de vendas assistentes de vendas 

assistente social assistentes sociais 

banqueiro banqueira banqueiros banqueiras 

bancário bancária bancários bancárias 

cabeleireiro cabeleireira cabeleireiros cabeleireiras 

cantor cantora cantores cantoras 

carpinteiro carpinteira  carpinteiros carpinteiras 

contabilista contabilistas 

electricista  electricistas  

empresário empresária empresários empresárias 

encenador encenadora encenadores encenadoras 

engenheiro engenheira engenheiros engenheiras 

enfermeiro enfermeira enfermeiros enfermeiras 

escritor escritora  escritores escritoras 

esteticista esteticistas 

estudante estudantes  

fotógrafo fotógrafa fotógrafos fotógrafas 

funcionário público funcionária pública funcionários públicos funcionárias públicas 

gestor gestora gestores gestores 

informático escritora informáticos informáticas 

jornalista  jornalistas 

médico médica médicos médicas 

pintor pintora pintores pintoras 

professor professora professores professoras 

realizador de cinema realizadora de cinema realizadores de cinema realizadoras de cinema 

técnico técnica técnicos técnicas 

tradutor tradutora tradutores tradutoras 

vendedor  vendedora  vendedores vendedoras 

 

 
 
 
 
 
 
 


