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Como adicionar o idioma chinês no 

seu computador



No Painel de 

Controle ou 

Configurações 

de seu 

computador, 

selecione > 

Hora e Idioma.



Selecione > 

Idioma.



Selecione > 

Adicionar 

um idioma 

preferencial.



Digite 

“chinês” 

para a lista 

de idiomas 

disponíveis 

em chinês.

Selecione > 

Chinês 

(Simplificado, 

China).



Com o idioma 

Chinês 

(Simplificado, 

China)

selecionado, 

clique em > 

Avançar.



Com os 

recursos 

selecionados, 

clique em > 

Instalar.



Com o idioma 

Chinês 

(Simplificado, 

China)

instalado, 

selecione > 

Configurações 

de ortografia, 

digitação e 

teclado.



Selecione > 

Configurações 

avançadas de 

teclado.



Selecione > 

Opções da 

barra de 

idiomas.



Selecione > 

Encaixada 

na Barra 

de Tarefas.

Assim a Barra de 

Idiomas ficará 

encaixada na 

Barra de Tarefas.



Para ver as teclas de 

acesso para idiomas de 

entrada, selecione > 

Configurações 

Avançadas de Tecla.

Para ajustar as teclas 

de acesso para 

idiomas de entrada, 

selecione > Alterar 

Sequência de Teclas.



Para alterar idioma de 

entrada (por exemplo, 

entre os idiomas 

português e chinês), 

selecione a melhor 

opção para você.

Para salvar as 

alterações, clique > 

Aplicar.



Sua Barra de Idiomas ficará assim. Você 

pode clicar no idioma para selecioná-lo 

ou pode usar as teclas de atalho que 

configurou para alterar o idioma.  



Com o idioma chinês 

selecionado, em 

qualquer programa 

do computador, 

digite o Pinyin (não 

digite tom) e 

selecione a tecla do 

número referente ao 

caractere ou palavra 

digitada. Por ex.: 
para escrever 你好, 

digite “nihao” em 

pinyin, e digite a 

tecla de número “1”.



Depois de digitar 

“nihao” em pinyin, e 

clicar no número “1”, 

os caracteres da 
palavra 你好

automaticamente 

aparecem na tela.



Como adicionar o idioma chinês no 

seu celular Android
Exemplo com celular Samsung, mas o caminho para adicionar idioma e teclado em 
qualquer celular é o mesmo:

Configurações > Idioma e entrada > Teclado



Em Configurações, 

selecione > 

Gerenciamento 

Geral



Em Gerenciamento 

Geral, selecione > 

Idioma e entrada



Em Idioma e 

Entrada, selecione > 

Idioma



Em Idioma, selecione 

> Adicionar o idioma



Em Adicionar o 

idioma, procure por 

简体中文 jiǎntǐ

zhōngwén – Chinês 

Simplificado



Em 简体中文 jiǎntǐ

zhōngwén – Chinês 

Simplificado, 

selecione > 中国
Zhōngguó - China 

Continental



Selecione 

Manter Atual



Em Idioma e Entrada, 

selecione > Teclado 

na tela



Em Teclado na tela, 

selecione > Teclado 

Samsung



Em Teclado Samsung, 

selecione > Idiomas e 

Teclados



Em Idiomas e Teclados, 

selecione > 简体中文
jiǎntǐ zhōngwén –

Chinês Simplificado



Selecione Teclado 

Qwerty Pinyin



Ao abrir o teclado para escrever 

em qualquer aplicativo do celular, 

deslize o dedo sobre o idioma 

para alternar entre Português e 

简体中文 jiǎntǐ zhōngwén –

Chinês Simplificado



Com o idioma chinês 

selecionado, em 

qualquer aplicativo do 

celular, digite o Pinyin 

(não digite tom) e 

selecione o caractere 

ou a palavra. Por ex.: 

para escrever 你好, 

digite “nihao” em 

pinyin, selecione你好.



Como adicionar o idioma chinês no 

seu celular Android
Exemplo com celular Xiaomi, mas o caminho para adicionar idioma e teclado em 
qualquer celular é o mesmo:

Configurações > Idioma e entrada > Teclado



Em Configurar, 

selecione > 

Configurações 

adicionais



Em Configurações 

adicionais, 

selecione > 

Idiomas e entrada



Em Idiomas e 

entrada, selecione 

> Gerenciar 

teclados



Em Gerenciar 

teclados, selecione 

> Configurações



Em Configurações, 

selecione > 

Idiomas



Em Idiomas, 

selecione > 

Adicionar teclado



Na barra de 

pesquisa digite 

“chinês”, e depois 

selecione > Chinês 

(simplificado)



Em Chinês 

(simplificado), 

selecione > Pinyin

Depois de 

selecionar Pinyin, 

clique em > Pronto



Ao abrir o teclado para

escrever em qualquer

aplicativo do celular,

clique no símbolo do

globo terrestre para

alternar entre Português e

简体中文 jiǎntǐ zhōngwén

– Chinês Simplificado



Com o idioma chinês

selecionado, em

qualquer aplicativo do

celular, digite o Pinyin

(não digite tom) e

selecione o caractere ou

a palavra.

Por ex.: para 

escrever 谢, digite 

“xie” em pinyin, 

selecione 谢
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