
 
 

 

 

80 Job Names 

Esta lista foi organizada para brasileiros,por isso, as entradas de palavras são 
em português. 
Entre parenteses temos a pronuncia figurada. 

Para melhores resultados no entanto consulte um dicionario ou seu professor. 
 

 
Português English 

Açougueiro Butcher (bât xer) 

Administrador / Administradora Administrator (edmi nistreitar) 

Advogado / Advogada Barrister (Inglaterra) (bérrista) 

Advogado / Advogada Lawyer (USA) (lóier) 

Árbitro de futebol Referee (réferi) 

Arqueólogo / Arqueóloga Archaeologist (arkio lojist) 

Arquiteto / Arquiteta Architect (arki tet) 

Ator / Atriz Actor / Actress (ektor / éktrés) 

Babá Nanny (néni) 

Balconista de loja Shop Assistant (England) (xop assintan) 

Balconista de loja Clerk (USA) (klerk) 

Bombeiro Fireman (faier men) 

Caixa de banco Bank teller (bénk teler) 

Cantor / Cantora Singer (singuer) 

Carregador Porter (porter) 

Carteiro Postman / Mailman (poustmen/ meiolmen) 

Caseiro (que toma conta da casa) Housekeeper (ause kipper) 

Comissária de bordo Stewardess (USA) (istiuardes) 

Comissário (a) de bordo Flight Attendant (England) (flait atendant) 

Comissário de bordo Steward (USA) (istiuard) 

Comprador (empresas) Buyer / Purchaser (baier / pârxeizer) 

Corretor Bolsa de Valores Stockbroker (istok brouker) 

Corretor de fundos(banco) Broker (brouker) 

Corretor de imóveis Realtor (rialtor) 

Cozinheiro / Cozinheira Cook (kuk) 

Dentista Dentist (dentist) 

Detetive Detective (ditective) 



 
 

 

Diplomata Diplomat (diplomat) 

Editor / Editora (a pessoa) Editor (éditor) 

Eletricista Electrician (elektrixian) 

Empregada doméstica Maid (meid) 

Enfermeira Nurse (nârse) 

Engenheiro / Engenheira Engineer (enjinier) 

Escritor / Escritora Writer (raiter) 

Farmacêutico Pharmacist / Pharmaceutical 

Faxineiro Janitor (jénitor) 

Ferreiro (nota 2) Blacksmith (blekismit) 

Fotógrafo Photographer (fotográfer) 

Funcionário(a) Publico (a) Civil servant (civil servant) 

Garçom / Garçonete Waiter / Waitress (ueiter / ueitrés) 

Gerente Manager (méneger) 

Governanta Housekeeper (ause kiper) 

Guarda costas Bodyguard (bari gard) 

Guarda de segurança Security Guard (sekiuriti gard) 

Guia turístico Tourist guide (turist gaide) 

Jardineiro Gardner (gardner) 

Jornalista Journalist (jurnalist) 

Juiz (tribunal) Judge (jâdje) 

Lixeiro Trashman (treximen) 

Mecânico Mechanic (mekanic) 

Médico Doctor (medicine doctor) (dok tor) 

Mestre Cuca Chef (xef) 

Ministro Minister (minister) 

Mordomo Butler (bâ tler) 

Motorista Driver (drai ver) 

Motorista de caminhão Truck driver (trâk draiver) 

Motorista de ônibus Bus driver (bâs draiver) 

Oculista Optician (op tixian) 

Office boy Office boy (esta todo mundo sabe,né?) 

Oficial de policia (policial) Police Officer (polis oficer) 

Padeiro Baker (bei ker) 

Piloto Pilot (pai lot) 



 
 

 

Porteiro Doorman (dór men) 

Professor / Professora Teacher (tit xer) 

Programador de Computador Computer programmer (kâmpiuter programmer) 

Repórter Reporter (riporter) 

Salva-vidas Life guard (laifi gard) 

Secretário / Secretária Secretary (sekretéry) 

Taxista Taxi driver (téxi draiver) 

Técnico ( nota 1) Technician (teknixian) 

Técnico esportivo Coach (kouxe) 

Tradutor / Tradutora Translator (transleitor) 

Vendedor Salesman ( seiosmen) 

Vendedora Saleswoman (seils uman) 

Veterinário / veterinária Veterinarian ou Vet (ler como se escreve) 

Vigia / Vigilante Watchman (uatchmen) 

Zelador Caretaker (ker teiker) 

 
 

A pronuncia figurada é apenas uma tentativa de mostrar o som das palavras 
mas nada é melhor do que ouvir alguém falando, certo? 

 
(1) Atente para as variações como: 
Tecnico em eletrônica = electronic technician. 
Técnico de laboratório = Lab technician 

Técnico em computadores = computer technician etc, etc. 
 

(2)a profissão de ferreiro esta praticamente extinta,exceto pelos seus 
descendentes os serralheiros, 

mas a palavra permanece em livros, filmes, peças teatrais etc... 
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