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Os verbetes, divididos por unidade e por seções (Libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Test finale e 
Grammatica) estão listados em ordem alfabética. 
Quando a sílaba acentuada não for a penúltima ou em casos duvidosos, a vogal acentuada é indicada com um 
tracinho (por exemplo: dialogo, farmacia). 
 

 Abbreviazioni Abreviações
avv. avverbio     advérbio
f. femminile           feminino
m. maschile   masculino
sg. singolare              singular
pl. plurale                  plural
inf. infinito   infinitivo
p.p. participio passato particípio passado 

 
Prima di ... cominciare 
Libro dello studente 
a bordo: a bordo 
a partire da: a partir de 
a piedi: a pé 
a questo punto: a este ponto 
a riguardo: a respeito 
abbonamento: assinatura 
aderire: aderir 
affollarsi: lotar, encher 
al di fuori di: fora de 
al tramonto: no pôr do sol  
alla base di...: na base do 
amato/a: amado/a 
antenato: antepassado 
appunti, gli: notas 
atletico/a: atlético/a 
attuale: atual 
avversario/a: adversário/a 
B&B (Bed&Breakfast), il: Bed & 
Breakfast, pousada 
barche, le (sg. la barca): 
barcas, barcos 
bistecca “impanata”: bife 
empanado 
c’è molto da fare: tem muita 
coisa para fazer 
caletta: enseada  
canale, il: canal 
Canarie, le: Canárias 
caratteristico/a: 
característico/a 
cartomante, il/la: cartomante 
cassiere, il: caixa 
cima: cume 
compressa: remédio  
condominiale: condominial 
confrontatevi (inf. 
confrontarsi): confrontai-vos 
(confrontem-se) 
congratulati con (inf. 
congratularsi): parabenize, dê 
os parabéns  
conosciuto/a: conhecido/a 
considerato/a: considerado/a 

consigliare: aconselhar 
conversando (inf. conversare): 
conversando 
costituire: constituir 
da non perdere: imperdível 
delizioso/a: delicioso/a 
di meno: são poucas  
difficilmente (avv.): 
dificilmente 
dolomitico/a: dolomítico/a 
(tipo de rocha) 
dolore, il: dor 
durare: durar 
è composto/a: é composto/a 
elencare: elencar 
emozionante: emocionante 
entrambi: ambos 
esistere (p.p. esistito): existir 
fagiolini, i (sg. il fagiolino): 
vagens 
fare dei complimenti: dar os 
parabéns, elogiar 
fettuccine ai funghi: fetuchini 
aos cogumelos 
fine settimana, il: final de 
semana 
fisico/a: físico/a 
formaggio tomino: queijo 
tomino (queijo tipo piemontês) 
formato/a: formado/a 
funghi, i (sg. il fungo): 
cogumelos 
giocato/a: jogado/a 
godere: aproveitar 
gorgonzola, il: gorgonzola 
grana: queijo parmesão 
grazie a: graças a/ao 
grotta: gruta 
imbarcazione, l’ (f.): 
embarcação 
in barca: de barco 
in campo: em campo 
insalata rossa: alface vermelha 
(tipo de alface italiano) 
intenso/a: intenso/a 
invernale: invernal 

lavoro di squadra: trabalho de 
grupo 
lega A: liga A 
magnifico/a: magnífico/a 
maionese, la: maionese 
mandare: mandar 
marmellata: doce de passar no 
pão 
mettere a nuovo: reestruturar 
mezzo/a: meio, metade 
mini market, il: mercadinho, 
pequeno mercado 
misto/a: misto/a  
modo (verbale): modo verbal 
negozietto di souvenir: lojinha 
de souvenir/presentes 
nell’antichità: na antiguidade 
nella prima parte: na primeira 
parte 
noci, le (sg. la noce): nozes 
non se ne pentirà (inf. 
pentirsi): não se arrependerá 
oralmente (avv.): oralmente 
pallacanestro, la: basquete 
pallamano, la: vôlei  
palma: palmeira 
panna cotta: pudim 
pastore, il: pastor 
penisola: península  
per iscritto: por escrito 
per questo motivo: por este 
motivo 
percorrendo (inf. percorrere; 
p.p. percorso): percorrendo 
pistacchio: pistache 
pollo: frango 
porticciolo: portinho, pequeno 
porto 
praia: praia 
praticare: praticar 
precipitare: precipitar 
prendere appunti: tomar notas 
previsto/a: previsto/a 
pronomi interrogativi, i: 
pronomes interrogativos 
punto di vista: ponto de vista 
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punto: ponto 
raggiungibile: alcançável  
rinunciare: renunciar 
risotto alla parmigiana: risoto à 
parmigiana  
risvegliarsi: acordar-se 
rocce, le (sg. la roccia): rochas 
salita: subida 
salsa alla mentuccia: molho à 
menta 
salsiccia: linguiça  
salvaguardia: salvaguarda, 
proteção, conservação 
sbarcando (inf. sbarcare): 
desembarcando 
scalo: escala 
sedersi: sentar-se 
seguito/a: seguido/a 
senape, la: mostarda 
sentiero: caminho 
si laurea (inf. laurearsi): 
formar-se 
si tratta di...: trata-se de… 
spiaggetta: prainha 
splendido/a: esplêndido  
sport di squadra: esporte de 
grupo 
spuntino: lanche 
stereotipo: estereótipo 
stradetta: estradinha 
svantaggio: desvantagem 
tagliata di manzo: bife picado 
de gado 
tagliere di formaggi, il: tábua 
de queijos 
tagliolini alla salsiccia: 
talhiolini à linguiça 
tavolozza di verdure grigliate: 
prato de verduras grelhadas 
televisivo/a: televisivo 
tenersi informato/a: estar 
informado/a 
terra: terra 
tifoso: torcedor 
titolare, il/la: titular 
tonno: atum 
tour, il: tour 
trasmettere (p.p. trasmesso): 
transmitir 
tutelare: tutelar 
ufficio postale: correio 
un paio di...: um par de… 
un po’ di più: um pouco mais 
un po’ dovunque: um pouco em 
todo lugar 
uovo sodo: ovo cozido 
usufruire: usufruir 
vantaggio: vantagem 
variopinto/a: colorido/a 

verdure, le (sg. la verdura): 
verduras 
vi va di...?: vocês estão a fim 
de…?  
vicino/a di casa: vizinho/a de 
casa 
volerci: ser necessário  
 
Unità 1 – I cinque sensi  
Libro dello studente 
a base di: a base de  
a gruppi: para grupos 
a parte: além de  
a sua volta: na sua vez 
accomodarsi: acomodar-se 
accordo: acordo 
accostamento: combinação 
aceto balsamico: vinagre 
balsâmico 
adatto/a a...: adaptado/a a... 
afrodisiaco/a: afrodisíaco/a  
agro/a: ácido/a, azedo/a 
altrui: alheio/a 
amaro/a: amargo/a 
antitesi, le (sg. l’antitesi): 
antítese  
armonia: harmonia 
aroma, l’ (m.; pl. gli aromi): 
aroma, cheiro 
aromatico/a: aromático/a 
aromi intensi, gli: aromas 
intensos 
artista di strada: artista de 
estrada 
attivare: ativar 
attivarsi: ativar-se 
avere la puzza sotto il naso: 
ser metido 
bancarella: banquinha, banca 
benessere, il: bem estar 
bruciare: queimar 
brunch, il: almoço 
c’è accordo tra due persone: 
existe um acordo entre duas 
pessoas 
c’è intesa tra due persone: 
existe entendimento entre duas 
pessoas 
c’è poco da fare: há pouco a 
fazer 
candela: vela 
caro/a: querido/a 
cartellone, il: cartaz, outdoor 
cattivo/a: ruim 
causare: causar 
centrotavola, il: centro de mesa 
colorare: colorir 
colorato/a: colorido/a 
colpisce (inf. colpire): 
impressiona 

comunicante: comunicação 
conquistare: conquistar 
consapevole: consciente 
corno, il (pl. le corna): chifre 
cornuto!: cornudo! 
Cosa ci fai qui?: O que você faz 
aqui?  
costare un occhio della testa: 
custar o olho da cara 
creativo/a: criativo/a 
curare: cuidar 
cuscino: almofada, travesseiro 
(siamo) d’accordo: de acordo 
Da non credere!: Inacreditável  
da piccolo/a: desde pequeno/a 
dal vivo: ao vivo 
dare importanza: dar 
importância  
decoralo (inf. decorare): 
decore-o 
degustazione, la: degustação  
del genere: do gênero  
dettaglio: detalhe 
Di che genere?: De que gênero?  
di lino: de linho 
dipingere (p.p. dipinto): pintar 
dipinto: pintura 
direzione, la: direção 
discussione, la: discussão  
dolce: doce 
Dove si trovano?: Onde se 
encontram? 
drink, il: bebida 
è costato (inf. costare): custou 
ecco qualche idea: eis algumas 
ideias  
equivalente: Equivalente 
erbe, le (sg. l’erba): ervas 
essenza: essência  
essere sulla bocca di tutti: 
estar na boca de todos, ser mal 
falado 
essere tutt’orecchi: ser todo 
ouvidos 
essere via: estar fora 
fa perdere: deixa sem 
fa proprio per te: é justo para 
você, é a tua cara 
facciamo gli scongiuri!: vamos 
exorcizar! 
facciamo le corna!: bate na 
madeira! 
fai assaggiare: deixe 
experimentar 
fai riscoprire: fazer descobrir 
fai utilizzare: faça usar 
far toccare: fazer tocar 
fare un giro: dar uma volta 
fate i bravi: sejam bons 
fatto/a: feito/a 
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ficcare il naso: colocar o nariz, 
intrometer-se, bisbilhotar 
fin dall’inizio: desde o início 
fiore, il: flor 
fiori essiccati: flores secas 
formare: formar 
Forza!: Vamos! Vai! 
fresco/a: fresco/a 
funzionare: funcionar 
gesticolare: gesticular 
gesto: gesto 
gocce, le (sg. la goccia): gotas 
goloso/a: guloso/a 
golosone/a: gulosão/gulosona 
gustare: degustar 
gusto: paladar 
i cinque sensi: os cinco sentidos 
indurre (p.p. indotto): induzir 
iniziativa: iniciativa 
innamorato/a: apaixonado/a 
insegnare: ensinar 
intensità: intensidade 
interessarsi: interessar-se 
intesa: entendimento 
intorno a (avv.): em volta de 
invitandoli (inf. invitare): 
convidando-os 
l’unione fa la forza: a união faz 
a força 
la parola ai sensi: a palavra aos 
sentidos 
laboratorio, il: laboratório  
lascia parlare: deixe falar 
lascia rilassare: deixe relaxar 
lasciare al caso: deixar ao 
acaso 
linea: linha 
liscio/a: liso/a 
lo so fare bene: sei fazê-lo bem  
locandina: panfleto, cartaz 
mangiare con gli occhi: comer 
com os olhos 
materiale, il: material 
mente, la: mente 
mettere la mano sul fuoco: 
colocar a mão no fogo 
modi di dire, i: modo de falar 
morbidezza: maciez 
morbido/a: macio/a 
network, il: rede 
niente si può lasciare al caso: 
nada se pode deixar ao acaso 
Non credo proprio!: Não 
acredito mesmo!  
odore, l’ (m.): cheiro, odor 
officina: oficina 
olfatto: olfato 
oli essenziali, gli (sg. l’olio 
essenziale): óleos essenciais  
organo: órgão 

orologio, l’ (pl. gli orologi): 
relógio  
padrona di casa, la: dona da 
casa 
parti del corpo, le: partes do 
corpo 
per caso: por acaso 
percepire: perceber 
perché, il: por que 
perfetto!: perfeito! 
pesto alla genovese: pesto à 
genovese (condimento típico de 
Genova)  
pianta: planta 
prestare attenzione: prestar 
atenção 
prezioso/a: precioso/a 
professionista, il/la: 
profissional 
profumato/a: perfumado/a 
pubblicitario/a: publicitário/a 
pubblicizzare: anunciar 
riconoscere (p.p. riconosciuto): 
reconhecer 
rilassare: relaxar 
riscoprire (p.p. riscoperto): 
redescobrir 
rumore, il: rumor 
salato/a: salgado/a 
saper ascoltare: saber ouvir 
sapore, il: sabor 
sasso: pedra 
sensazione, la: sensação  
senso: sentido 
servirsi: servir-se 
sguardo: olhar 
si è laureato (inf. laurearsi): 
formou-se 
si vende di tutto: se vende de 
tudo 
silenzio: silêncio 
soddisfare: satisfazer 
spezie, le (sg. la spezia): 
temperos, condimentos 
spiegazione, la: explicação 
stuzzicare: petiscar 
superare l’esame: superar a 
prova 
superiore: superior 
svelarsi: desvendar-se 
talvolta (avv.): de vez em 
quando 
tappa: etapa 
tatto: tato 
temere: temer 
tessuto: tecido 
timido/a: tímido/a  
tovaglia: toalha 
tovagliolo: guardanapo 
tuttavia: porém 

tutto ciò: tudo aquilo 
udito: ouvido 
un paio di anni fa: dois anos 
atrás 
unione, l’ (f.): união 
unirsi: unir-se 
va bene!: tá bom! 
vendere: vender 
versato/a: derramado/a 
vi vengono in mente: o que 
vocês pensam, o que vem à 
cabeça 
visivo/a: visível 
vista: vista 
visto/a: visto/a 
 
Quaderno degli esercizi  
a fianco: ao lado 
abbracciare: abraçar 
acquario: aquário 
alloggio: alojo 
analizzare: analisar 
animazione, l’ (f.): animação 
aria: ar 
arrabbiarsi: ficar com raiva, 
irritar-se 
arrabbiato/a: bravo, zangado, 
irado 
assaporare: saborear 
aumentare: aumentar 
calore, il: calor 
capo: chefe 
centro estetico: centro estético 
Che fretta c’è?: Qual é a 
pressa? 
coerenza: coerência 
compito: tarefa 
creare: criar 
da (molto) tempo: há muito 
tempo 
dimmi (inf. dire; p.p. detto): 
diga-me 
esaurito/a: esgotado/a, 
acabado/a 
essere in gamba: ser 
inteligente/bom/esperto 
fine, la: fim 
fino in fondo: completamente 
fragola di bosco: morango 
silvestre 
giro turistico: passeio turístico 
gola: garganta 
gridare: gritar 
il tuo lui: o teu ele 
Informare: informar 
installare: instalar 
intruso: intruso, invasor 
l’altra sera: a noite passada 
la tua lei: a tua ela 
lampada: lâmpada 
maggiormente (avv.): mais 
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mi sta sullo stomaco: está-me 
no estômago/ não me desce 
nascosto/a: escondido/a 
niente zucchero: nada de 
açúcar/ sem açúcar 
non fa per lui: não é para ele, 
não serve a ele 
non ho proprio idea: não tenho 
ideia/ não faço ideia 
non la sopporto (inf. 
sopportare): não a suporto 
ombra: sombra 
pettegola: fofoqueira 
piangere (p.p. pianto): chorar 
pieno/a: cheio/a 
prevalere (p.p. prevalso): 
prevalecer 
prima di: antes de 
pulito/a: limpo/a 
puzza: mau cheiro 
rimasto/a: que sobrou 
riposare: repousar 
rispecchiare: refletir 
ristorazione, la: restaurante 
ristrutturare: reformar 
risvegliare: despertar 
scopritelo (inf. scoprire; p.p. 
scoperto): descubram-no 
scortese: mal educado 
scuro/a: escuro/a 
si è addormentato (inf. 
addormentarsi): adormeceu-se 
si era trasferito (inf. 
trasferirsi): transferiu-se 
simpatia: simpatia 
son fatto di...: sou feito de  
strano/a: estranho/a 
tamburo: tambor 
toccare: tocar 
trovarsi in difficoltà: 
encontrar-se em dificuldade 
tuono: trovão 
  
Unità 2 – Un cuore per gli 
altri  
Libro dello studente 
a questo proposito: a este 
propósito 
a rischio: em risco 
a seconda di: dependendo de 
a volta: cada vez 
a volte: às vezes 
accogliere (p.p. accolto): 
acolher 
accolto/a: acolhido/a 
accompagnamento: 
acompanhamento 
adottare: adotar 
affidato/a: confiado/a 

aiutando (inf. aiutare): 
ajudando 
aiutare: ajudar 
all’estero: no exterior 
allestito/a: montado/a 
altruista: altruísta 
ammontare a: totalizar em 
analogie: analogias 
animali, gli (sg. l’animale): 
animais 
anziani: anciãos 
applicare: aplicar 
approccio: abordagem 
arricchire: enriquecer 
artigiano: artesão 
assistenza: assistência 
assistito/a: ajudado/a 
associazioni no profit, le: 
associação sem fins lucrativos, 
no profit 
attivo/a: ativo/a 
aveva fatto (inf. fare): tinha 
feito 
aveva parlato (inf. parlare): 
tinha falado 
avevano messo (inf. mettere): 
colocaram 
avevo pensato (inf. pensare): 
tinha pensado 
avvenuto/a: ocorrido/a 
beneficenza: beneficência 
bisognosi: necessitados 
campo base: base de campo 
campo d’azione: campo de 
ação 
campo nomadi: acampamento 
nômade 
campo: campo 
candidarsi: candidatar-se 
capacità linguistica: 
capacidade linguística 
carcere, il: cárcere, prisão 
Caritas, la: Caritas 
casa di riposo: casa de repouso 
ce l’avete fatta (inf. farcela): 
vós conseguistes (vocês 
conseguiram) 
ce l’ha fatta (inf. farcela): 
conseguiu 
ce l’hanno fatta (inf. farcela): 
conseguiram 
ce l’ho fatta (inf. farcela): 
consegui 
certificato/a: certificado/a 
classe elementare, la: sala de 
aula elementar 
comparativo: comparativo 
compiti: tarefas 
complesso: complexo 
comune, il: prefeitura 

concentrarsi: concentrar-se 
conciliare: conciliar 
concludersi (p.p. concluso): 
concluir-se 
continuativo/a: continuado/a 
convincente: convincente 
corso: curso 
credere: acreditar 
crescere (p.p. cresciuto): 
crescer 
Croce Rossa, la: Cruz Vermelha 
cuore, il: coração 
dare soldi in beneficenza: dar 
dinheiro em beneficência 
dare una mano: dar uma mão 
dato che: uma vez que 
decidersi (p.p. deciso): decidir-
se 
delle une e delle altre: de 
umas e de outras 
destinare: destinar 
detenuto: detido, preso 
di tutti i giorni: de todos os 
dias 
difetti: defeitos 
diffondendo (inf. diffondere; 
p.p. diffuso): difundindo, 
espalhando 
diffondere (p.p. diffuso): 
difundir 
diffuso/a: difuso/a, difundido/a 
dimostrare: demonstrar 
dipendente statale: funcionário 
público 
diplomato/a: diplomado/a 
dirigente, il/la: diretor 
disabile: deficiente 
disabili, i/le (sg. il/la disabile): 
deficientes 
distribuire: distribuir 
documentato/a: 
documentado/a 
donazione, la: doação  
educativo/a: educativo/a 
egoista: egoísta 
era rimasto (inf. rimanere): 
tinha ficado 
ero andato (inf. andare): tinha 
ido 
esame, l’ (m.): exame 
esatto: exato 
escluso/a: excluído/a 
esercito: exército 
esonero dal servizio: 
exoneração do serviço 
esonero: exoneração 
espressioni fisse: expressões 
fixas 
esterno/a: externo/a 
ex: ex 
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farcela (p.p. fatta): conseguir 
fare beneficenza: fazer 
caridade 
febbre alta: febre alta 
fiaba: fábula 
fidarsi: confiar-se 
finalità: finalidade 
fisso/a: fixo/a 
forme irregolari: formas 
irregulares 
generazione, la: geração 
geriatria: geriatria 
giocare a carte: jogar baralho 
gratuito/a: grátis, gratuito 
guadagnare qualche soldo: 
ganhar um pouco de dinheiro 
Impegnare: ocupar, empenhar 
impegnarsi: ocupar-se, 
empenhar-se 
impegnato/a: ocupado/a 
impiegato: empregado 
importantissimo/a: 
importantíssimo/a 
imprenditore, l’ (m.): 
empreendedor 
impresa: empresa, companhia 
in difficoltà: em dificuldade 
in tempo: em tempo 
incredibile: inacreditável 
informarsi: informar-se 
informatica: informática 
inoltre: além disso 
intervistatevi (inf. 
intervistarsi): entrevistai-vos 
(entrevistem-se) 
invece di: ao invés de 
iscritto/a: inscrito/a 
iscriversi (p.p. iscritto): 
inscrever-se 
istituto: instituto 
largo/a: largo/a 
lavorare in missioni: trabalhar 
em missões 
maggioranza: maioria 
malati di cancro: doente de 
câncer 
malato/a: doente 
male (avv.): mal 
manager, il/la: gerente 
meglio (avv.): melhor 
mensa: refeitório 
migliore: melhor (superlativo) 
milione, il: milhão 
mini-stipendio: mini-salário 
missione, la: missão 
moltissimo/a: muitíssimo 
multinazionale, la: 
multinacional 
nazionale: nacional 
neanche: nem 

nei confronti: em relação 
non ce la faccio (inf. farcela; 
p.p. fatta): não consigo 
obbligo: obrigação 
ogni giorno: cada dia 
orfano/a: órfão/órfã 
ottenuto/a: obtido/a 
pacifico/a: pacífico/a 
peggio (avv.): pior 
peggiore: pior 
pensionato: aposentado 
pensione, la: aposentadoria 
permessi premio: prêmio de 
permissão 
permettere (p.p. permesso): 
permitir 
Policlinico: policlínica 
portare a spasso il cane: levar 
o cão passear 
portare a termine: terminar 
povero: pobre 
pregi, i (sg. il pregio): 
qualidades 
premio: prêmio 
presidente, il: presidente 
preso/a: tirado/a 
prestando servizio: prestando 
trabalho 
profughi, i (sg. il profugo): 
refugiados 
progetto: projeto 
promuovere (p.p. promosso): 
promover 
prossimo a: perto de 
prossimo: próximo 
provenire (p.p. provenuto): 
provir, vir de 
psicologia: psicologia 
puntuale: pontual 
qualcosa di buono: algo de bom 
qualcosa di meglio: algo de 
melhor 
quotidiano/a: cotidiano/a, 
quotidiano/a 
rapporto di dare e avere: 
relacionamento de dar e 
receber 
regolarmente (avv.): 
regularmente 
relativo a: relativo à 
relazione, la: relação 
retribuito: retribuído 
ricevere in cambio: receber em 
troca 
richiedere (p.p. richiesto): 
precisar 
risultare: resultar 
ritrovarsi: reunir-se 
riuscire: conseguir 
sanità: saúde 

sarebbe (inf. essere; p.p. 
stato): seria 
selezionare: selecionar 
Servizio Civile Nazionale 
(SCN): Serviço Civil Nacional 
sfida: desafio 
sforzo: esforço 
sociale: social 
soddisfatto/a: satisfeito/a 
soddisfazione, la: satisfação 
solidale: solidário 
solidarietà: solidariedade 
sono stanco morto: estou 
morto de cansaço 
sostenere economicamente: 
sustentar economicamente 
sostitutivo/a: substitutivo/a 
spero in tempi migliori: espero 
em tempos melhores 
statale: público 
tendopoli, le (sg. la tendopoli): 
acampamento de tendas 
terremotato/a: terremotado/a 
(quem sofreu um terremoto) 
terremoto: terremoto 
Terza Età: terceira idade 
tradurre (p.p. tradotto): 
traduzir 
trapassato prossimo: pretérito 
mais-que-perfeito 
umano/a: humano/a 
un terzo di: um terço de  
versare: depositar 
visita: visita 
vissuto/a: vivido/a 
visto che: visto que 
vocabolario: vocabulário 
volontario: voluntário 
 
Quaderno degli esercizi  
a disposizione: a disposição 
a livello internazionale: a nível 
internacional 
a lungo: tanto tempo 
abbassarsi: abaixar-se 
acceso/a: aceso/a 
al servizio di: ao serviço de, ao 
trabalho de 
alla rinfusa: ao acaso 
altro giorno: outro dia 
anagrammi, gli (sg. 
l’anagramma): anagramas 
approdare: desembarcar 
chiacchierare: bater-papo, 
fuxicar 
chissà (avv.): quem sabe 
clima, il: clima 
consegnare: entregar 
contro la guerra: contra a 
guerra 
convinto/a: convencido/a 
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costare: custar 
curabile: curável 
debole: fraco 
disegnare: desenhar 
disponibile: disponível 
disumano/a: desumano/a 
extracomunitari, gli (sg. 
l’extracomunitario): extra 
comunitário (que não é da 
comunidade) 
fattura: fatura 
felicissimo/a: felicíssimo/a 
fotografato/a: fotografado/a 
giorno prima: dia anterior 
handicap, l’ (m.): deficiente 
físico 
impersonare: recitar 
infermiere, l’ (m.): 
enfermeiro/a 
integrazione, l’ (f.): integração 
intendersi (p.p. inteso): 
entender-se, ser esperto 
intorno: em torno 
investire: investir 
liberamente (avv.): livremente 
litigare: brigar 
manuale, il: manual 
migranti, i (sg. il migrante): 
migrante 
occuparsi: ocupar-se, 
empenhar-se 
offerto/a: oferecido/a 
operando (inf. operare): 
operando 
operare: operar 
operatore, l’ (m.): operador 
parmigiana: parmigiana 
partecipazione, la: 
participação 
pianta di azalea: planta de 
azaléia 
preghiera: oração 
presso: numa, em uma 
raccolto/a: recolhido/a 
Ramadan, il: Ramadan 
rendere (p.p. reso): tornar 
ricerca: pesquisa 
riprendere (p.p. ripreso): 
recomeçar 
risolvere (p.p. risolto): resolver 
riunione, la: reunião 
salotto: sala 
sbarchi, gli (sg. lo sbarco): 
desembarques 
si sente la crisi: se sente a crise 
soccorrere (p.p. soccorso): 
socorrer, ajudar 
soccorritore, il: socorrista, 
paramédico 
soccorso: socorro 

sognare: sonhar 
specie, la (pl. le specie): 
espécie 
sperare: esperar 
struttura: estrutura 
tenersi: acontecer 
trasferirsi: transferir-se 
trattare: tratar 
 
Unità 3 – Nonni, figli e 
nipoti 
Libro dello studente 
a testa bassa: de cabeça baixa 
abbia (inf. avere): tenha 
affettivo/a: afetivo/a 
affidare: deixar aos cuidados 
agire: agir 
agricolo/a: agrícolo/a 
al meglio: melhor 
ambientato/a: ambientado 
andarsene: ir embora 
aneddoto: anedota 
anni di piombo: anos de 
chumbo (anos de tiroteios) 
armato/a: armado/a 
arresto: prisão 
assolvere (p.p. assolto): 
cumprir 
autorità: autoridade 
avere inizio: começar 
avviare: iniciar 
banconota: cédula, papel 
moeda 
basarsi: basear-se 
battesimo: batismo 
bene, il: bem 
boom, il: boom 
(desenvolvimento econômico) 
brano: trecho 
Brigate Rosse: Brigadas 
Vermelhas 
cambiamento: mudança 
Camerun, il: Camarões (país) 
caratterizzare: caracterizar 
celebrato/a: celebrado/a 
cervello: cérebro, mente 
chiunque: qualquer um 
classico: clássico 
coccolato/a: mimado/a 
coinvolgere (p.p. coinvolto): 
envolver 
colpire: atingir, bater 
comandare: comandar 
comunione, la: comunhão 
concussione, la: extorsão 
condividere (p.p. condiviso): 
partilhar, compartilhar 
consumo: consumo 
corruzione, la: corrupção 
cosiddetto/a: assim chamado/a 

costume, il: costume 
criterio: critério 
culturale: cultural 
cura di sé: auto-cuidado 
decennio: decênio, década 
dedicato/a: dedicado/a 
dedurre (p.p. dedotto): deduzir 
Democrazia Cristiana (DC): 
Democracia Cristã 
deputato: deputado 
detto in altri termini: falando 
em outros termos 
di fatto: realmente 
di rado (avv.): raramente 
di seguito: abaixo 
difendere (p.p. difeso): 
defender 
diffondersi (p.p. diffuso): 
espalhar-se 
diretto/a: dirigido/a 
diritto: direito 
distruggere (p.p. distrutto): 
destruir 
distrutto/a: destruído 
divenire (p.p. divenuto): 
tornar-se 
è composta: é composta 
è entrato in circolazione: 
entrou em circulação 
eccessivo/a: excessivo 
economicamente (avv.): 
economicamente 
economico/a: econômico 
educare: educar 
educazione, l’ (f.): educação 
effettivamente (avv.): 
efetivamente 
emergere (p.p. emerso): 
emergir 
episodio: episódio 
esportazione, l’ (f.): 
exportação 
estrema destra: extrema 
direita 
extraparlamentare: extra 
parlamentar 
familiare: familiar 
far parte della vita: faz parte 
da vida 
fatto: feito 
Festival di Cannes: Festival de 
Cannes 
figli, i (sg. il figlio): filhos 
finanziamento: financiamento 
fisicamente (avv.): fisicamente 
fornire: fornecer 
funzione, la: função 
garantito/a: garantido/a 
generazionale: geracional 
giudiziario/a: judicial 
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gratis (avv.): grátis 
grazie a: graças à 
illecito/a: ilícito/a 
in secondo piano: em segundo 
plano 
indagine, l’ (f.): pesquisa 
industriale: industrial 
infanzia: infância 
insoddisfazione, l’ (f.): 
insatisfação 
intendere (p.p. inteso): querer  
introduzione, l’ (f.): 
introdução 
invariabile: invariável 
io mi ricordo (inf. ricordarsi): 
eu me lembro 
istituzionale: institucional 
italiano standard: italiano 
padrão (língua padrão) 
lamentarsi: lamentar-se 
lato: lado 
lira: lira (moeda italiana) 
Lotta Continua: Luta Contínua 
lotta: luta 
lusso: luxo 
Mani pulite: Mãos limpas 
membro: membro 
memoria: memória 
mettere a confronto: 
confrontar 
mettere le mani addosso: 
apanhar 
mi sto annoiando (inf. 
annoiarsi): estou entediando-me 
ministro: ministro 
modo di pensare: maneira de 
pensar 
moneta unica: moeda única 
moralmente (avv.): 
moralmente 
motorizzare: motorizar 
Movimento Studentesco: 
Movimento Estudantil 
NAR (Nuclei Armati 
Rivoluzionari): Núcleo Armado 
Revolucionário 
nato/a: nascido/a 
nipoti, i/le (sg. il/la nipote): 
netos, sobrinhos 
non ci resta che: nós temos 
apenas que 
non importa: não importa 
nonni: avós 
nucleo: núcleo 
opera autobiografica: obra 
autobiográfica 
ora legale: horário de verão 
ora solare: horário solar 
Ordine Nuovo: Nova Ordem 
organizzato/a: organizado/a 

orgoglio: orgulho 
padrone, il: dono, proprietário, 
senhor 
Palma d’Oro: Palma de Ouro 
parente, il/la: parente 
partecipare: participar 
Partito Socialista Italiano: 
Partido Socialista Italiano 
partito: partido 
passaggio: passagem 
patriarcale: patriarcal 
permettersi (p.p. permesso): 
permitir-se 
picchiare: bater 
piombo: chumbo 
politico/a: político/a 
popolare: popular 
Porto Rico: Porto Rico 
posizione, la: posição 
prestare: emprestar 
Prima Linea: Primeira Linha 
privato: privado 
prodotto monouso: produto 
descartável 
prodotto usa e getta: produto 
usa e joga 
progetto “no profit”: projeto 
sem fins lucrativos, no profit 
pronomi combinati: pronomes 
combinados (compostos) 
punti in comune: pontos em 
comum 
raccolta: coleção 
raccontato/a: contado/a 
raddoppiare: duplicar 
rapidamente (avv.): 
rapidamente 
rapporti familiari: relações 
familiares 
registrare: registrar 
repubblicano/a: republicano/a 
ricovero: hospitalização 
riunire: reunir 
rivoluzionare: revolucionário 
San Valentino: São Valentim 
(dia dos namorados) 
Sardegna: Sardenha 
sardo/a: sardo/a (da Sardenha) 
schiavo: escravo 
scontro: confronto 
scrittore, lo: escritor 
se ne è andata (inf. 
andarsene): foi-se embora 
se ne è andata un’epoca: foi-se 
embora uma época 
se non si fa niente: se não se 
faz nada 
segreto: segredo 
senatore, il: senador 
serie, la (pl. le serie): série 

servo: servo, criado 
sigla: sigla 
significativo/a: significativo/a 
sin: desde 
sinistra: esquerda 
sinonimo: sinônimo 
sistema di corruzione, il: 
sistema de corrupção 
situazione politico-
istituzionale: situação político-
institucional 
soggezione, la: sujeição 
sparire: desaparecer 
spettare: caber/tocar à 
stato: estado 
storico/a: histórico 
strage, la: massacre 
stretto legame: estreita ligação 
studioso: estudioso 
sulla via sbagliata: no caminho 
errado 
Tangentopoli: Tangentopoli 
(casos de corrupção) 
tantissimo/a: tantíssimo/a 
tasca: bolso 
te lo farò vedere: vou te 
mostrar 
telequiz, il: jogos televisivos, 
terribile: terrível 
terrorismo: terrorismo 
terroristico/a: terrorista 
testimone, il/la: testemunha 
ti va bene?: está bem para 
você? 
timidezza: timidez 
tirare fuori: tirar 
tovagliolo di carta: guardanapo 
de papel 
trasformarsi: transformar-se 
trasmissione, la: transmissão 
trasportarsi: transportar-se 
trattato/a: tratado/a 
tratto/a da: tirados/as de 
Unione europea (UE): União 
Europeia 
unire: unir 
valuta: moeda 
vendita: venda 
venire fuori: sair 
vergognosamente (avv.): 
vergonhosamente 
videocassetta: vídeo cassete 
videoregistratore, il: vídeo 
gravador, vídeo registrador 
violenza: violência 
vittima: vítima 
  
Quaderno degli esercizi  
a proposito di: a propósito 
accoppiato/a: unido/a 
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ammettere (p.p. ammesso): 
admitir 
angelo: anjo 
aspettativa: expectativa 
blog, il: blog 
calcolare: calcular 
caramella: bala 
ciascuno/a: cada um/uma 
coccola: carícia 
commento: comentário 
congiunto/a: unido/a 
conveniente: conveniente 
criticare: criticar 
definito/a: definido/a 
dipendere (p.p. dipeso): 
depender 
esistente: existente 
evidentemente (avv.): 
evidentemente 
famiglia di fatto: família de 
fato 
famiglia di un tempo: família 
de um tempo 
famiglia monogenitoriale: 
família monoparental 
famiglia nucleare: família 
nuclear 
famiglia patriarcale: família 
patriarcal 
fase di passaggio, la: fase de 
passagem 
felicemente (avv.): felizmente 
fortissimo/a: fortíssimo 
frontiera: fronteira 
impagabile: impagável 
lettone, il: cama grande 
mancanza: falta 
mattino: manhã 
monetario/a: monetário 
non a caso: não acaso 
osservazione, l’ (f.): 
observação 
patriarca, il: patriarca 
per conto proprio: por conta 
própria 
per posta: pelo correio 
permanente: permanente 
piano economico: plano 
econômico 
prestito: empréstimo 
prudenza: prudência 
raggruppare: reagrupar 
reagire: reagir 
rebus, il: rebus 
ribattezzato/a: rebatizado 
rivelare: revelar 
sci, gli (sg. lo sci): esqui 
sociologa: socióloga 
stabile: estável 
svariato/a: variado/a 

talvolta (avv.): às vezes 
tollerante: tolerante 
trentenne: quem tem 30 anos 
valore, il: valor 
  
Unità 4 – Cos’è la felicità? 
Libro dello studente 
a basso costo: de baixo custo 
a portata di mano: ao alcance 
a tutti i costi: a qualquer preço 
accessibile: acessível 
accontentandosi (inf. 
accontentarsi): contentando-se 
aeronautico: aeronáutico 
al giorno d’oggi: nos dias de 
hoje 
al posto di: no lugar de 
alba: madrugada 
“all’italiana”: à italiana 
ambito: âmbito 
andare bene: servir 
anonimo/a: anônimo/a 
appagamento: satisfação 
apprezzare: gostar, apreciar 
appunto: de fato 
apriscatole, l’ (m.): abridor de 
lata 
ascolto: audição 
aspirapolvere, l’ (m.): 
aspirador de pó 
aspirare: aspirar, chupar 
assolutamente (avv.): 
absolutamente 
avere: ter 
bagnoschiuma, il: gel de banho 
batteria: bateria 
bravo/a: bom/ boa 
brevettare: brevetar 
c’è voluto (inf. volerci): foi 
preciso/precisou 
candidatura: candidatura 
caratterizzato/a da: 
caracterizado/a por 
carriera: carreira 
carta igienica: papel higiênico 
cartone, il: papelão 
cassaforte, la: cofre 
certezza: certeza 
clavicembalo: cravo 
(instrumento musical) 
collega di lavoro, il/la: colega 
de trabalho 
compagno di scuola, il/la: 
colega de escola 
collegarsi: conectar-se 
coltivare: cultivar 
compatibile: compatível 
compito: tarefa 
concorrente, il/la: concorrente 
congiuntivo: subjuntivo 

congresso: congresso 
conquistarsi: conquistar-se 
consistere (p.p. consistito): 
consistir 
contentissimo/a: muito 
contente, contentíssimo 
coppetta: copinho 
corte, la: corte 
custodire: cuidar 
decisivo/a: decisivo/a 
denaro: dinheiro 
dinamica: dinâmica 
discreto/a: discreto/a 
ditale, il: dedal 
dubitare: duvidar 
ecologia: ecologia 
ecologico/a: ecológico/a 
edizione, l’ (f.): edição 
elettronico/a: eletrônico/a 
e-mail, l’ (f.): email 
emozionatissimo/a: 
emocionadíssimo/a 
esecuzione, l’ (f.): execução 
esemplare: exemplar 
esistenza: existência 
fabbricante, il: fabricante 
facciano (inf. fare; p.p. fatto): 
façam 
fama: fama 
famigliari, i (sg. il famigliare): 
familiares 
fare a meno di: fazer menos 
de, ficar sem 
fede, la: fé 
felicità: felicidade 
folla: multidão 
forno a microonde: forno a 
micro-ondas 
geniale: genial 
gioia: alegria 
godersi: desfrutar 
Grande Fratello (GF): (grande 
irmão), programa como BBB (Big 
Brother Brasil) 
ho l’impressione: tenho a 
impressão 
i pro e i contro: os prós e os 
contras 
ideali, gli (sg. l’ideale): ideais 
identificarsi: identificar-se 
igiene, l’ (f.): higiene 
igienico/a: higiênico 
immaginarsi: imaginar-se 
in coda: na fila 
in parte: em parte 
in questo caso: neste caso 
in ritardo: atrasado 
in strada: na rua 
indipendenza: independência 
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inizialmente (avv.): 
inicialmente 
inseguire: perseguir 
insicurezza: insegurança 
insistenza: insistência 
invadere (p.p. invaso): invadir 
inventore, l’ (m.): inventor 
invenzione, l’ (f.): invenção 
invidiare: invejar 
itinerante: itinerante 
laurearsi: formar-se 
lavastoviglie, la: lavadora de 
louças 
lenti, le (sg. la lente): lentes 
manico: cabo 
materie prime: matérias primas 
meccanismo: mecanismo 
misurare: medir 
modificare: modificar 
motociclo: motocicleta 
necessariamente (avv.): 
necessariamente 
oggettività: objetividade 
ognuno vede a modo suo: cada 
um vê a seu modo 
organo: órgão 
ospitare: hospedar 
ottimista: otimista 
Ottocento: Oitocentos 
pantofole: pantufas 
parole composte: palavras 
compostas 
passatempo, il: passatempo, 
hobby 
paternità: paternidade 
paura: medo 
perché: por que  
pericoloso/a: perigoso/a 
pianoforte, il: piano 
piccolissimo/a: minúsculo/a, 
muito pequeno/a 
plastica: plástico 
polvere, la: pó 
portaombrelli, il: porta guarda-
chuva, bengaleiro 
portapenne, il: porta-caneta 
possa (inf. potere): possa 
pregare: rezar, pedir 
prendano (inf. prendere; p.p. 
preso): peguem 
preoccupazione, la: 
preocupação 
presentato da: apresentado por 
prodotto/a: produzido/a 
progettista, il: projetista 
prototipo: protótipo 
provare: experimentar 
provino: audição 
pulizie: limpezas  

qualità della vita: qualidade de 
vida 
realizzazione di se stesso: 
realização de si mesmo 
realizzazione, la: realização 
reggere (p.p. retto): reger, 
manter 
rendere (p.p. reso): tornar, 
fazer 
ricchezza: riqueza 
richiedere (p.p. richiesto): 
exigir 
richiesta: pedido 
riducendo (inf. ridurre; p.p. 
ridotto): reduzindo 
risalire: remontar 
riscaldarsi: aquecer-se 
riscaldato/a: aquecido/a 
risparmiare: economizar 
ristretto/a: restrito/a 
romano/a: romano/a (de Roma) 
rotolo: rolo 
routine, la: rotina 
salvagente, il: salva-vidas 
sarebbe il massimo per me: 
seria o máximo para mim 
sbagliare: errar 
sbagliato/a: errado/a 
scelgano (inf. scegliere; p.p. 
scelto): escolham 
scientifico/a: científico/a 
scooter, lo: motoneta 
selezione, la: seleção 
sembrare: parecer 
serenità: serenidade 
sesso: sexo 
sia (inf. essere; p.p. stato): 
seja 
soffrire (p.p. sofferto): sofrer 
soggettività: subjetividade 
soggettivo/a: subjetivo/a 
speranza: esperança 
stare in pantofole: ficar de 
chinelos, pantufas 
stato d’animo: estado de ânimo 
stonatissimo/a: muito fora do 
tom 
stonato/a: fora do tom 
successivo/a: próximo/a 
superare: superar 
tale: tal 
tecnico: técnico 
tenore di vita, il: padrão de 
vida 
termometro: termômetro 
termostato: termostato 
testo audio: texto de áudio 
tran tran, il: rotina 
tubetto: tubo 
ufficiale: oficial 

ulteriormente (avv.): mais 
vasetto: potinho 
vespa: vespa 
via alle selezioni: início das 
seleções 
vita: cintura 
volontà: vontade 
votato/a: votado/a 
yoga, lo: ioga 
yogurt, lo: iogurte 
  
Quaderno degli esercizi  
ammettilo! (inf. ammettere; 
p.p. ammesso): admita (isto)! 
antibiotico: antibiótico 
appagare: satisfazer 
attraversando (inf. 
attraversare): passando por 
attualmente (avv.): atualmente 
autoradio, l’ (f.): rádio 
brivido: arrepio 
calcolatrice, la: calculadora 
carbonara: carbonara (prato da 
cozinha romana) 
cd rom, il: cd  
colpi d’ala: golpes de asa 
comfort, i (sg. il comfort): 
conforto 
complesso/a: complexo/a 
condizioni di vita: condições de 
vida 
contadino: agricultor 
decisamente (avv.): 
definitivamente 
decorativo/a: decorativo/a 
dimenticarsi di: esquecer-se de 
è dovuto: é devido 
ebbene: ora, pois 
eccezionalmente (avv.): 
excepcionalmente 
elezione, l’ (f.): eleição 
emozionato/a: emocionado/a 
fatti sentire!: mantenha-te em 
contato! 
filosofia: filosofia 
follia: loucura 
fondamentalmente (avv.): 
fundamentalmente 
fortuna: sorte 
forum, il: fórum, blog 
garantire: garantir 
gettare: jogar 
grave: grave 
in maniera esagerata: de 
maneira exagerada 
incerto/a: inexato/a 
infelice: infeliz 
infelicità: infelicidade 
insistere (p.p. insistito): insistir 
invidiabile: invejável 
malinconia: melancolia 
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mi auguro che: espero que 
nazione, la: nação 
nel bel mezzo della notte: no 
meio da noite 
nipotini: netinhos 
non si sa se: não se sabe se 
obbligare: obrigar 
ordinato/a: ordenado/a 
particolarmente (avv.): 
particularmente 
piangere (p.p. pianto): chorar 
pillola anticoncezionale: pílula 
anticoncepcional 
prenditi cura di te: cuide-se 
privo/a di: sem, 
procedere: prosseguir 
prova: prova 
psicanalista, lo/la: psicanalista 
rimpianto: lamento 
riposarsi: descansar 
scoppiare: explodir 
scritto/a: escrito/a 
sembra che: parece que 
si dice che: diz-se que  
sicurissimo/a: ter certeza 
sloveno/a: esloveno/a (da 
Eslovênia) 
sprazzo: flashes 
stanotte (avv.): esta noite 
stazione, la: estação 
suffisso: sufixo 
tensione, la: tensão 
tentare: tentar 
testimonianza: testemunho 
ti sbagli: engane-te 
umore, l’ (m.): humor 
vale quel che vale: vale o que 
vale a pena 
velato/a: velado/a 
  
Unità 5 – L’Italia ieri e 
oggi 
Libro dello studente 
a capo di: responsável por 
abitante: habitante 
aborto: aborto 
accertare: determinar 
accusa: acusação 
accusare: acusar 
accusato/a: acusado/a 
al fine di: a fim de 
alleanza: aliança 
allearsi: aliar-se, formar uma 
aliança 
alternanza: alternação 
altrettanto/a: igualmente 
analogia: analogia 
annettere (p.p. annesso): 
anexar 
appalto: contrato 

appartenenza: adesão, 
associação 
appello: apelo 
apprendere (p.p. appreso): 
aprender 
approvare: aprovar 
arco: arco 
arrestare: prender 
Asburgo, gli: Asburgo 
associazione: associação 
assoluzione, l’ (f.): absolvição 
assolvere (p.p. assolto): 
absolver 
assumere (p.p. assunto): 
adquirir 
atti giudiziari: atos judiciários 
attitudine, l’ (f.): atitude 
attività illecite: atividades 
ilícitas 
attualità: atualidade 
autentico/a: autêntico/a 
beneficio: benefício 
bipolarismo: bipolaridade 
blocco: bloco 
Borboni: Borboni 
boss: chefe 
caduta: queda 
Camera dei Deputati: Câmera 
dos Deputados 
Camera: câmera 
camorristico/a: que é da 
camorra (organização criminal 
similar à máfia) 
centro-destra: centro-direita 
centro-sinistra: centro-
esquerda 
Città del Vaticano: Cidade do 
Vaticano 
clan mafioso: clã mafioso 
clientelismo: clientelismo 
comandare: comandar 
compiacersi (p.p. compiaciuto): 
apreciar/elogiar a si mesmo 
compiere: cumprir 
complemento d’agente: agente 
complementar 
completare: completar 
concludersi (p.p. concluso): 
concluir-se 
concorso esterno: concurso 
externo 
condanna: sentença 
confinare: confinar 
consenso: consenso, aprovação 
consultazione, la: 
consultadoria 
conta ciò che appare: conta 
aquilo que aparece 
conte, il: conde 

contrapporsi (p.p. 
contrapposto): contrapor-se 
contrapposizione, la: 
contraposição 
Costituzione, la: Constituição 
detenere: manter 
determinato/a: determinado/a 
diffondersi, il: difundir-se 
diritto al divorzio: direito ao 
divórcio 
diritto di voto: direito ao voto 
discorso: discurso 
discriminatorio/a: 
discriminatório 
disinvolto/a: desenvolto/a, 
espontâneo/a 
distinzione, la: distinção 
distribuito/a: distribuído/a 
dominare: dominar 
Ducato: Ducado 
eleggere (p.p. eletto): eleger 
emulazione, l’ (f.): emulação 
esponente: expoente 
estorsione, l’ (f.): extorsão 
faccia: face, rosto 
fascismo: fascismo 
fascista: fascista 
fatica: dificuldade 
fatturato: faturado 
favorire: favorece 
Federazione dei Verdi: 
Federação dos Verdes 
figura: figura 
fondazione, la: fundação 
forma attiva: forma ativa 
formazione, la: formação 
Forza Italia: Força Itália 
giudizio: julgamento 
governare: governar 
governato/a: governado/a 
Granducato: Grão-Ducado 
guadagno: ganho 
guerra fredda: guerra fria 
il reato è caduto in 
prescrizione: o crime/ delito 
caiu em prescrição 
imitare: imitar 
Impero Romano: Império 
Romano 
impostare: impostar, 
imputato: réu 
(ragazzo/a) in gamba: 
(menino/a) inteligente 
incorporare: incorporar 
ingiusto/a: injusto/a 
innocenza: inocência 
instabile: instável 
interessato/a a: interessado/a 
interruzione di gravidanza: 
aborto 
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investimento: investimento 
ipocrisia: hipocrisia 
istituzione, l’ (f.): instituição 
Lega Nord: Liga Norte 
legale: legal 
legge, la: lei 
legislatura: legislatura 
liberarsi: libertar-se 
liquidare: liquidar 
livello: nível 
mafia: máfia 
mafioso/a: mafioso/a 
Medioevo: Idade Média 
menzionato/a: mencionado/a 
meta: destino, meta 
miliardo: bilhão 
militare: militar 
Mille, i: Mil 
minaccia: ameaça 
minore: menor 
movimento femminista: 
movimento feminista 
movimento: movimento 
Muro di Berlino: Muro de Berlim 
non scioglie tutti i dubbi: não 
dissolve todas as dúvidas 
notorietà: notoriedade 
Novecento: Novecentos 
omogeneità: homogeneidade 
opposizione, l’ (f.): oposição 
parabola: parábola 
paragonabile: comparável 
Partito Comunista Italiano 
(PCI): Partido Comunista 
Italiano 
Partito Democratico (PD): 
Partido Democrático 
Partito Liberale: Partido 
Liberal 
Partito Repubblicano: Partido 
Republicano 
Partito Socialdemocratico: 
Partido Socialdemocrático 
passivo: passivo 
Per carità!: Por favor! 
personalità: personalidade 
più volte: várias vezes 
plebiscito: plebiscito, 
referendo 
pochissimo (avv.): muito pouco 
poiché: pois, já que 
politico: político 
Popolo della Libertà (PDL): 
Povo da Liberdade 
porre (p.p. posto): por 
posteriorità temporale: 
posterioridade de tempo 
potenza: potência 
prescrizione, la: prescrição 
presentatore, il: apresentador 

presenza: presença 
Presidente del Consiglio: 
Presidente do Conselho 
Prima Guerra Mondiale: 
Primeira Guerra Mundial 
processo di secondo grado: 
processo de segundo grau 
Prodotto Interno Lordo (PIL): 
Produto Interno Bruto 
propagandistico/a: propaganda 
prosciogliere (p.p. prosciolto): 
absolver 
provocante: provocante 
questione, la: questão 
“quote rosa”: quota rosa 
raggiungere (p.p. raggiunto): 
alcançar 
re, il (pl. i re): rei 
recente: recente 
referendum, il (pl. i 
referendum): referendo, 
consulta popular 
regime, il: regime 
regno: reino 
replicare: replicar, responder 
Repubblica di San Marino: 
República de San Marino 
Repubblica Italiana: República 
Italiana 
Rete, la: Rede  
ricattare: chantagear 
riciclare denaro: reciclar 
dinheiro 
rifondazione, la: refundação 
riforma elettorale: reforma 
eleitoral 
rimanere in carica: permanecer 
no cargo 
risolvere (p.p. risolto): resolver 
Risorgimento: Ressurgimento 
sapere al riguardo: saber sobre 
scandalo: escândalo 
sciogliere (p.p. sciolto): 
dissolver, derreter 
sciogliersi (p.p. sciolto): 
dissolver-se 
scioglimento: dissolução 
senatrice a vita, la: senador 
vitalício 
sfogliare: folhear 
siccome: visto que 
silenzio stampa: silêncio da 
imprensa 
sindaco: prefeito 
Sinistra: Esquerda 
Slovenia: Eslovênia 
soldi incassati: dinheiro 
arrecadado 
somma: quantia, importância 

sorprendere (p.p. sorpreso): 
surpreender 
sostenitore, il: defensor 
sottotitolo: subtítulo, legenda 
sovranità: soberania 
sporco/a: sujo/a 
staterello: pequeno estado 
strisciare: rastejar 
studentesco/a: estudante 
suggerimento: sugestão  
svolgimento: desenvolvimento 
tangente, la: suborno 
togliere (p.p. tolto): tirar, 
remover 
totale, il: total 
tramite: através 
Ulivo: Oliveira 
ulteriore: ademais, mais 
Unità d’Italia: Unidade da Itália 
veline: show girls 
verdetto: veredito 
vittoria: vitória 
 
Quaderno degli esercizi  
a forma di: em forma de 
Adige, l’ (m.): Ádige 
Alpi, le: Alpes 
ambulanza: ambulância 
anfiteatro: anfiteatro 
Appennini, gli: Apeninos 
ascesa: subida 
attraversato/a: atravessado/a 
bagnato/a: molhado/a 
bloccare: bloquear 
Borsa: Bolsa de valores 
buttare via: jogar fora 
catena: cadeia 
colonna sonora: coluna sonora 
confine, il: fronteira 
conseguenza: consequência 
Consiglio di amministrazione 
(Cda): Conselho de 
administração 
costiera amalfitana: costa 
amalfitana 
d.C. (dopo Cristo): d.C. depois 
de Cristo 
delimitare: delimitar 
delimitato/a: delimitada/o 
dimensione, la: dimensão 
dispari: ímpar 
Divina Commedia: Divina 
Comédia 
dj, il/la: dj 
ferito: ferido 
festeggiato/a: festejado/a 
fiume, il: rio 
Gazzetta Ufficiale: Gazeta 
Oficial 
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geograficamente (avv.): 
geograficamente 
graduale: gradual 
imperatore, l’ (m.): imperador 
impero: império 
inaugurato/a: inaugurado/a 
incendio: incêndio 
insieme, l’ (m.): grupo 
Libia: Líbia 
Liguria: Ligúria 
mare Adriatico, il: mar 
Adriático 
Monte Bianco, il: Monte Branco 
montuoso/a: montanhoso/a 
norma: norma 
Po: Po 
polizia: polícia 
pompiere, il: bombeiro 
progresso: progresso 
provincia: estado 
quotato/a: cotado/a 
riferimento: referimento 
riproporre (p.p. riproposto): 
repropor 
Stato Pontificio: Estado Papal 
stretto: estreito 
Tevere, il: Tibre 
trasmettere (p.p. trasmesso): 
transmitir 
trattato: tratado 
triennio: triênio 
tuttora (avv.): ainda 
umoristico/a: humorístico/a 
  
Facciamo il punto? 1 
affittacamere, l’ (m./f.): 
aluga-quartos 
apertura: abertura 
apribottiglie, l’ (m.): abridor 
de garrafas 
asciugacapelli, l’ (m.): secador 
de cabelos 
asciugare: enxugar 
carattere, il: caráter 
cartellone pubblicitario: cartaz 
publicitário 
collezione, la: coleção 
fermo/a: parado/a 
fiera: feira 
giro: volta 
ipotesi, l’ (f.; pl. le ipotesi): 
hipótese 
legare: ligar, unir 
misterioso/a: misterioso/a 
parole “tabù”: palavras tabus 
paroliere, il: lírico 
passaparola, il: passa palavra 
portabagagli, il: porta-malas 
portachiavi, il: porta-chaves 

portafortuna, il: amuleto da 
sorte 
portalettere, il: porta-cartas 
posta: correio 
radice, la: raiz 
rima: rima 
sbucciapatate, lo: descascador 
de batatas 
scioglilingua, lo: trava-línguas 
scolapasta, lo: escorredor de 
macarrão 
stoviglie, le: louças 
tagliacarte, il: abridor, corta-
papel 
tovaglia: toalha de mesa 
  
Unità 6 – Bellezza 
all’italiana 
Libro dello studente 
a bocca aperta: de boca aberta 
adeguarsi: adequar-se, adaptar-
se 
altipiano: planalto 
apparire (p.p. apparso): 
aparecer 
appassionato/a: apaixonado/a 
Archeologia Cinematografica: 
Arqueologia Cinematográfica 
architettonicamente (avv.): 
arquitetonicamente 
armonia: harmonia 
attorno a (avv.): em redor de 
baia: baía 
bandiera: bandeira 
bellezza: beleza 
brindare: brindar 
busto: espartilho 
calmarsi: acalmar-se 
calmo/a: calmo/a 
canone, il: cânone 
Cappella Sistina: Capela Sistina 
Chirurgia Estetica: Cirurgia 
Estética 
chirurgia: cirurgia 
chirurgico/a: cirúrgico 
chiudere a chiave: chavear 
cinematografia: cinematografia 
Città Eterna: Cidade Eterna 
concetto: conceito 
concorso: concurso 
condizionale passato: futuro do 
pretérito composto 
consumismo: consumismo 
cosmetici: cosméticos 
critica: crítica 
dà piacere agli occhi: dá prazer 
aos olhos 
deciso/a: decidido/a 
Dolomiti, le: Dolomitas 

domanda retorica: pergunta 
retórica 
esporre (p.p. esposto): expor 
fianchi: quadris 
finché: até 
finissimo/a: muito fino/a 
florido/a: flórido/a 
formarsi: formar-se 
formoso/a: formoso/a 
gioioso/a: alegre 
grinta: garra, determinação 
guida: guia 
ideale, l’ (m.): ideal 
idealizzato/a: idealizado/a 
immenso/a: imenso/a 
ingrassarsi: engordar 
innalzarsi: erguer-se 
intervento: intervenção, 
operação 
ispirare: inspirar 
ladro: ladrão 
linea: linha 
lungo (avv.): longo 
Madonna: Nossa Senhora 
Mar Ionio, il: Mar Iônio 
Mar Ligure, il: Mar Lígure 
Mar Tirreno, il: Mar Tirreno 
mattinata: manhã 
misure medie: medidas médias 
modellato/a: modelado/a 
modello autocelebrativo: 
modelo autocelebrativo 
monumentale: monumental 
Narciso: Narciso 
ne vale la pena: vale a pena 
non si vede: não se vê 
onda: onda 
onore, l’ (m.): honra 
operatore, l’ (m.): operador 
ovunque (avv.): em todo lugar 
pancia: barriga 
parete, la: parede 
partecipe: participante 
passare di moda: passar de 
moda 
passerella: passarela 
perfezione, la: perfeição 
pernottamento: pernoite 
Preistoria: Pré-história 
preistorico/a: pré-histórico 
prendere spunto: pegar idéias, 
inspirar-se 
primitivo/a: primitivo/a 
prosperoso/a: próspero/a 
racchettoni, i (sg. il 
racchettone): raquetes 
realistico/a: real 
realizzabile: realizável 
resistere (p.p. resistito): 
resistir 
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riconosciuto/a: reconhecido/a 
ricostruito/a: reconstruído/a 
riduttivo/a: redutivo/a 
rigonfio/a: inchado/a 
rubacuori, il: conquistador 
scienza: ciência 
sdraiato/a: deitado/a 
si intende (inf. intendere; p.p. 
inteso): entende-se 
soldato: soldado 
sottogonna: anágua 
specialista, lo/la: especialista 
sposa: noiva, esposa 
statua: estátua 
statuetta: estatueta 
strettamente (avv.): 
estritamente 
sventolare: ondear, balançar 
tour operator: operador 
turístico 
tramandare: transmitir, passar 
utilizzato/a: usado/a 
valorizzare: valorizar 
Venere, la: Vênus 
ventre, il: ventre 
verticale: vertical 
virile: viril 
vuol dire: quer dizer 
zona a rischio: zona de risco 
  
Quaderno degli esercizi  
accenno: referência 
accogliere (p.p. accolto): 
acolher 
addio: adeus 
all’ultima moda: na última 
moda 
allegrissimo/a: muito alegre, 
alegríssimo/a 
allevamento: criação (pecuária) 
alpino/a: alpino/a 
ampio/a: amplo/a 
apertura: abertura 
area pic-nic: área de pic-nic 
armonioso/a: harmonioso/a 
arrotondato/a: arredondado/a 
attivamente (avv.): ativamente 
attrazione, l’ (f.): atração 
aureo/a: dourado/a 
Bel Paese: Belo País 
campo coltivato: campo 
cultivado 
circondato/a: cercado/a 
collinare: montanhoso 
coloratissimo/a: 
coloridíssimo/a 
conchiglia: concha 
cortese: cortês 
costiero/a: costeiro/a 
cristallo: cristal 
cura: cura, tratamento, cuidado 

definizione, la: definição 
delicato/a: delicado/a 
dimagrire: emagrecer 
eleganza: elegância 
equazione, l’ (f.): equação 
estetico/a: estético/a 
falso/a: falso/a 
fedele: fiel 
fino/a: fino/a 
finto/a: artificial, falso/a 
fuoco: fogo 
grotta: gruta 
in omaggio a: em homenagem a 
kitsch: kitsc (trabalho artístico 
ou literário de má qualidade ou 
mau gosto) 
lagunare: lagoa 
lineamento: linha, 
característica 
luminosità: luminosidade 
mappa: mapa 
matematico/a: matemático/a 
metri quadrati: metros 
quadrados 
metro: metro 
mettere sotto gli occhi: colocar 
sob os olhos 
miniatura: miniatura 
morire (p.p. morto): morrer 
naturale: natural 
paesaggistico/a: paisagístico/a 
panino: sanduíche 
panoramico/a: panorâmico/a 
parco tematico: parque 
temático 
pascolo: pastagem 
personalmente (avv.): 
pessoalmente 
piccini: pequenos 
pietra: pedra 
prato: prado 
proveniente: proveniente, 
vindo/a de 
raffigurato/a: retratado/a 
reazione, la: reação 
riproduzione, la: reprodução 
ristoro: restaurante 
scattare fotografie: tirar fotos 
sezione, la: seção, proporção 
sia ... che ...: seja… que… 
singolo/a: único/a 
sottoporsi (p.p. sottoposto): 
submeter-se 
speso/a: gasto/a 
spiacevole: desagradável 
superaffollato/a: superlotado/a 
trattamento: tratamento 
unghie, le: unhas 
universalmente (avv.): 
universalmente 

vede la luce: ver a luz 
volto: face, rosto 
  
Unità 7 – Che italiano 
parliamo?  
Libro dello studente 
a tutti gli effetti: a todos os 
efeitos 
abbreviazione, l’ (f.): 
abreviação 
accrescitivo: aumentativo 
affarone, l’ (m.): grande 
negócio 
aiutino: ajudinha 
albanese: albanês 
alfabetizzazione, l’ (f.): 
alfabetização 
alternare: alternar 
analfabetismo: analfabetismo 
anglicismo: anglicismo 
anglofilo: anglófilo 
angloitaliano/a: anglo 
italiano/a 
arricchirsi: enriquecer 
articolazione, l’ (f.): 
articulação 
basandovi (inf. basarsi): 
baseando-vos 
battaglia: batalha 
bilinguismo: bilinguismo 
candidato: candidato 
capitano: capitão 
caratteristica: característica 
casetta: casinha 
casettina: casinha pequenina 
catalano: catalão 
celebrare: celebrar 
cerimonia: cerimônia 
colto/a: culto/a 
combattere: combater 
compiere: cumprir 
compilare: preencher 
compitare: compor 
comunemente (avv.): 
geralmente 
condotto/a: conduzido/a 
confidenza: confidência 
conseguire: conseguir 
coscienza: consciência 
croato: croata  
Dante Alighieri: Dante Alighieri 
del resto: o resto 
di base: de base 
dialettale: dialetal 
dialetto: dialeto 
dialettofono/a: que fala o 
dialeto 
dibattito: debate 
diminutivo: diminutivo 
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dirla alla buona: falar algo em 
modo simples 
disinvoltura: desenvoltura 
diversità: diversidade 
effetto: efeito 
elezioni, le: eleições 
esercito: exército 
esibizione, l’ (f.): exibição 
evoluzione, l’ (f.): evolução 
faccenda: situação 
fare dell’ironia: fazer ironia 
fare largo uso di: fazer uso 
extensivo de 
fiorentino aristocratico: 
florentino aristocrático 
formuletta: pequena fórmula 
francoprovenzale: franco-
provençal 
friulano: friulano 
gabinetto a sciacquone: vaso 
sanitário 
gattino: gatinho 
giornataccia: dia ruim/feio/ 
péssimo 
giudice, il/la: juiz 
I Promessi Sposi: Os Noivos 
Prometidos 
ignoranza: ignorância 
imbarazzante: constrangedor 
in relazione a: em relação a 
in vista di: em vista a 
informativo/a: informativo/a 
innumerevole: inumerável 
inopportuno/a: importuno/a 
interamente (avv.): 
inteiramente 
interrogazione, l’ (f.): 
interrogação 
ISTAT (Istituto Nazionale di 
Statistica): Instituto Nacional 
de Estatística 
italiano letterario: italiano 
literário 
italiano parlato: italiano falado 
italiano regionale: italiano 
regional 
ladino: ladino 
lavoretto: bico, trabalho 
pequeno 
letterato: letrado 
libretto: livrinho, livro pequeno 
licenza elementare: licença 
elementar 
limitare: limitar 
limitato/a: limitado/a 
lingua letteraria: língua 
literária 
Luna: lua 
maestro/a: mestre/a 
melone, il: melão 

mescolanza: mistura 
mescolare: misturar 
milanese: milanês 
minoranza linguistica: minoria 
linguística 
momentaccio: mau/difícil 
momento 
napoletano: napolitano 
necessità: necessidade 
neologismo: neologismo 
nomi alterati: nomes alterados 
occitano: occitano 
offensivo/a: ofensivo/a 
ombrellino: sombrinha 
panni: panos 
parlata: falada 
parlato: falado 
parolaccia: palavrão 
passato remoto: passado 
remoto 
peggiorativo: pejorativo 
perdita: perda 
pettegolezzo: fofoca 
plotone, il: pelotão 
poesia: poesia 
prescolasticamente (avv.): pré-
escolar 
problemone, il: problemão 
protestare: protestar 
provocare: provocar 
ragazzaccio: menino que se 
comporta mal 
regionalismo: regionalismo 
registro linguistico: registro 
linguístico 
regnare: reinar 
ridicolaggine, la: besteira 
rimettersi in gioco: entrar em 
ação novamente 
rinascita: renascimento 
rito: ritual 
sardo: sardo 
sbarco: desembarque, 
aterrissagem 
scatolone, lo: caixa 
sciacquare: enxaguar 
sciocco/a: tolo/a, estúpido/a 
sgradevole: desagradável 
sindacale: sindical 
sloveno: esloveno 
spettatore, lo: espectador 
sporgente: saliente 
strambo/a: excêntrico/a 
svilupparsi: desenvolver 
tema, il: tema, tópico 
teoria: teoria 
toscano: toscano 
traduttore, il: tradutor 
tranne: exceto 
trarre (p.p. tratto): tirar 

tratto: traço, característica 
trauma, il: trauma 
tutelato/a: tutelado 
uomini di lettere: homens de 
palavras/letras, intelectual 
urbano/a: urbano/a 
urgente: urgente 
variante: variante 
variare: variar 
veliero: veleiro 
veneto: vêneto 
vetrina: vitrine 
vezzeggiativo: termo carinhoso 
vicentino: vicentino (de 
Vicenza) 
vinto/a: vencido/a 
volgare, il: vulgar 
 
Quaderno degli esercizi  
a favore di: a favor de 
abitualmente (avv.): 
habitualmente, geralmente 
accelerato/a: acelerado/a 
acquistato/a: comprado/a, 
adquirido/a 
all’incirca: em cerca 
allenare: treinar 
analfabeta: analfabeta 
antichità preromana: 
antiguidade pré-romana 
appositamente (avv.): de 
propósito 
arabo: árabe 
arbitrario: arbitrário 
argilla: argila 
asino: burro 
assimilazione, l’ (f.): 
assimilação 
attentissimo/a: muito atento/a 
attestarsi: demonstrar 
avvento: chegada 
avviarsi: começar 
banditore, il: leiloeiro 
barca: barco 
basato/a su: baseado/a sobre 
becchino: coveiro 
bottiglietta: garrafinha 
canto: canto, música 
capra: cabra 
caricare: carregar 
cartella: pasta 
cassa: caixa 
cautela: cautela, precaução 
cimitero: cemitério 
complessivo/a: complexo/a, 
geral 
con la massima cura: com o 
máximo cuidado 
condizione, la: condição 
congedarsi: despedir-se 
consolidato/a: consolidado/a 
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convergenza: convergência 
correntemente (avv.): 
habitualmente 
Croazia: Croácia 
crollare: cair, desmoronar 
dato per spacciato: dado como 
perdido 
derivante: que deriva 
differenziarsi: diferenciar-se 
disco rigido: disco rígido 
ebraico: hebraico 
entrato/a: entrado/a 
estinzione, l’ (f.): extinção 
estremamente (avv.): 
extremamente 
etrusco/a: etrusco/a 
fabbricazione, la: fabricação 
gabbia: gaiola 
garanzia: garantia 
genovese, il: genovês 
griglia: grade 
Griko: Griko (dialeto de Salento 
e Calábria) 
identificare: identificar 
idioma, l’ (m.): idioma 
includere (p.p. incluso): incluir 
indicativamente (avv.): 
aproximadamente 
italico: itálico 
latinismo: latinismo 
latino/a: latino/a 
liceo: liceu, ensino secundário 
lingue indoeuropee: línguas 
indo-europeias 
lingue prelatine: línguas pré-
latinas 
lingue romanze: línguas 
derivadas do latim 
locuzione, la: locução 
materia: matéria 
mescolarsi: misturar-se 
milanese, il: milanês 
misurino: medidor 
monachicchio: gnomo 
motore di ricerca, il: motor de 
busca 
nel corso di: no decorrer de 
notevolmente (avv.): 
significativamente 
oggigiorno (avv.): hoje em dia 
pari: par, empate 
parlante: falante 
patois, il: patoá 
persiano: persa 
pianura: planície 
più o meno: mais ou menos 
predominio: domínio 
presso (avv.): no 
pronipote, il/la: neto/a, 
bisneto/a 

proprietario: proprietário 
quotidianamente (avv.): 
quotidianamente 
rapidamente (avv.): 
rapidamente 
recipiente, il: vaso, recipiente 
Regione Istriana: região de 
Istria 
reintrodotto/a: reintroduzido/a 
resistente: resistente 
ricorso: recurso, apelo 
ricostruibile: reconstruível 
rivitalizzazione, la: 
revitalização 
romancio: romanche 
romanesco: romano 
salentino/a: salentino/a (de 
Salento) 
scarso/a: escasso/a 
scienziato: cientista 
scolastico/a: escolar 
scomparire (p.p. scomparso): 
desaparecer 
serbo-croato: sérvio-croata 
sin da: desde 
solitamente (avv.): geralmente 
sparso/a: disperso/a 
spesso/a: frequentemente 
stabilmente (avv.): 
permanentemente 
svolta: virada 
tecnologia: tecnologia 
veneziano: veneziano 
 
Unità 8 – Come 
comunichiamo oggi?  
Libro dello studente 
a sfondo: com fundo 
abbonato/a: assinante 
accadere: acontecer 
acrilico/a: acrílico 
ad un certo punto: a certo 
ponto 
adolescente: adolescente 
amicizia: amizade 
andare in onda: exibir, ir ao ar 
(televisão) 
anima: alma 
apologia di reato: apologia ao 
crime 
apparire, l’ (m.): aparecer 
autocensura: autocensura 
automobile, l’ (f.): automóvel, 
carro 
azienda di telecomunicazione: 
empresa de telecomunicação 
barzelletta: piada 
bavaglio: babador 
ben venga: bem venha 
bravura: habilidade 

cabaret, il: cabaré 
cantiere, il: canteiro de obras 
carabiniere, il: polícia 
carrello: carrinho 
chiromante il/la: quiromante 
colmo: cúmulo  
comico/a: cômico/a 
commettere (p.p. commesso): 
cometer 
componente, la: componente 
concentrare: concentrar 
consapevolezza: consciência 
continuazione, la: continuação 
controllare: controlar 
convocare: convocar 
coprire (p.p. coperto): cobrir 
coraggio: coragem 
corsetta: corridinha 
crimine, il: crime 
curiosità: curiosidade 
dare un quadro: dar uma 
imagem 
definitivamente (avv.): 
definitivamente 
demonio: demônio 
dibattere: debater 
dirigente: executivo 
discorso indiretto: discurso 
indireto 
domandare: perguntar 
doppi sensi, i: duplos sentidos 
eco: eco 
esaltare, l’ (m.): exaltar 
esercitare: exercitar 
eternità: eternidade 
facciata: fachada 
far danno: causar um dano 
far parte: faz parte 
fare a pezzi: cortar em pedaços 
fornitore, il: fornecedor 
furbizia: astúcia 
gabbiano: gaivota 
giochi di parole: jogo de 
palavras 
gravissimo/a: muito grave, 
gravíssimo 
guadagno: ganho 
handicap, l’ (m.): deficiência 
i pro e contro: os prós e os 
contras 
idealmente (avv.): idealmente 
ideologico/a: ideológico/a 
impedire: impedir 
impossibile: impossível 
in altre parole: em outras 
palavras 
in termini di: em termos de  
incompleto/a: incompleto/a 
indifferente: indiferente 
indifferenza: indiferença 
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individuo: indivíduo 
influenza: influência 
insetto: inseto 
intrattenimento: 
entretenimento 
ironizzare: ironizar 
irraggiungibile: inacessível 
iscrizione, l’ (f.): inscrição 
istante, l’ (m.): instante 
istigazione a delinquere: 
incitação ao crime 
legge-censura, la: lei-censura 
lettura: leitura 
linguaggio: linguagem 
lucciola: vaga-lume 
mandare in onda: exibir 
manifesto pubblicitario: cartaz 
publicitário 
messo a confronto: 
confrontado  
mettere via: jogar fora 
mezzi di comunicazione: meios 
de comunicação 
mirare a: mirar á, visar 
misura: medida 
monco/a: incompleto 
morale: moral 
morto/a: morto/a 
narratore, il: narrador 
nonostante: não obstante 
occorrere (p.p. occorso): ser 
necessário 
ordine, l’ (m.): ordem 
oscurare: obscurecer 
panno: pano 
passivo/a: passivo/a 
Pierino: Pedrinho (Joãozinho) 
Pirenei: Pirineus 
pitturare: pintar 
poliuretanico/a: poliuretano 
pomeridiano/a: na parte da 
tarde 
pornografico/a: pornográfico/a 
praticamente (avv.): 
praticamente 
preventivo: preventivo 
profilo: perfil 
programmazione, la: 
programação 
provvedimento: medida 
pubblicamente (avv.): 
publicamente 
pubblicare: publicar 
puntata: episódio 
quota d’iscrizione: cota/quota 
de inscrição 
reality, il: reality 
recensione, la: crítica 
referenza: referência 
registrazione, la: gravação 

responsabile: responsável 
rete, la: rede 
riflessione, la: reflexão 
rilassante: relaxante 
rivendere: revender 
rotocalco: programa 
jornalístico 
scadente: medíocre 
scrittura Braille: Braille 
segnalare: denunciar 
servizio: serviço 
sessuale: sexual 
sfacciataggine, la: ousadia, 
insolência 
sorveglianza: vigilância 
spazzatura: lixo 
spegnersi (p.p. spento): 
apagar-se 
spingere, lo: incentivar 
straziare: despedaçar 
stupidità: estupidez 
suspense, la: suspense 
sviluppare: desenvolver 
tagliare via: cotar fora 
talk show, il: talk show 
tematica: temática 
testuale: textual 
tono: tom 
umorismo: humor, humorístico  
uniforme, l’ (f.): uniforme 
utente, l’ (m.): usuário 
vernice, la: verniz, tinta 
visione, la: visão 
 
Quaderno degli esercizi  
abbassare: abaixar 
accedere: acessar 
accessibile: acessível 
affidabilità: confiabilidade, 
fiabilidade 
affollamento: aglomerado 
alla guida di: na direção, 
dirigindo 
annusare: cheirar 
applauso: aplauso 
assiduo/a: assíduo/a 
biografico/a: biográfico/a 
carta: papel 
casa editrice: casa editora 
censura: censura 
centrale, la: central 
combinazione, la: combinação 
complice: cúmplice 
consolidare: consolidar 
convegno: convenção, 
assembleia,  
convertibile: conversível 
corrente, la: corrente, 
eletricidade 
cuneese: cuneense (de Cúneo) 
d’altri tempi: de outros tempos 

editoria: editora 
era: era, época 
essere in pigiama: estar de 
pijama 
fatto sta: fato è 
fondatore, il: fundador 
freccia: pisca-pisca 
fulminante: fulminante 
giustificarsi: justificar-se 
mancanza di corrente: falta de 
luz 
metafora: metáfora 
moderatore, il: moderador 
obsoleto/a: obsoleto/a 
omonimo/a: homônimo/a 
panda, il (pl. i panda): panda 
(que está em extinção) 
parere (p.p. parso): opinião, 
parecer 
pinguino: pinguim 
portatile: portátil 
praticità: praticidade 
prendere in mano: pegar 
pretendere (p.p. preteso): 
exigir 
previsione, la: previsão 
rappresentante: representante 
ricontattare: contatar 
novamente, recontatar 
rientrare: voltar 
rilegatura: encadernação 
rimanere ancora a lungo: 
permanecer ainda por um longo 
período 
rimbalzato/a: saltado/a 
ritelefonare: telefonar 
novamente 
sentirsi un pesce fuor d’acqua: 
sentir-se um peixe fora d’água 
si sono dati appuntamento: 
marcaram compromisso 
sorprendere (p.p. sorpreso): 
surpreender 
sorpreso/a: surpreso/a 
sostanza: substância 
sporgersi (p.p. sporto): 
inclinar-se 
tappeto: tapete 
tirare giù: subir, fechar 
via: rua 
viabilità: viabilidade  
volume, il: volume 
 
Unità 9 – Paese che vai, 
usanze che trovi! 
Libro dello studente 
a distanza: à distância 
a voce altissima: em voz alta 
accertarsi: garantir-se 
accomunare: unir 
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accomunato/a: unido/a 
adeguato/a: adequado/a 
affinché: de modo que 
alcool, l’ (m.): álcool 
apprendere, l’ (m.): aprender 
aspetto esteriore: aspecto 
interior 
assieme a: junto à 
augurarsi: esperar, desejar 
automatizzato/a: 
automatizado/a 
avanzi: sobras 
avvicinarsi: aproximar-se 
bacetto: beijinho 
baciare: beijar 
bacon, il: bacon 
barbecue, il: churrasco 
Berna: Berna  
bizzarro/a: bizarro/a, 
curioso/a, estranho/a 
bombetta: chapéu-coco (típico 
chapéu inglês) 
bon ton, il: bom tom 
britannico/a: britânico/a 
buffo/a: divertido/a, 
engraçado/a 
calo: queda 
capace: capaz 
capitare: acontecer 
carnevale, il: carnaval 
categorico/a: categórico/a 
cinta: cinto 
cliché, il: clichê, chavão 
coda: fila 
coltello: faca 
coltivare: cultivar 
comporre (p.p. composto): 
compor 
comportamento: 
comportamento 
concludere (p.p. concluso): 
concluir 
confessare: confessar 
congiuntivo imperfetto: 
imperfeito do subjuntivo 
connazionale: compatriota 
constatare: constar 
contemporaneità: 
contemporaneidade 
cornetto: chifre pequeno, 
chifrinho 
corona: coroa 
costumi, i (sg. il costume): 
costumes 
crocetta: cruz pequena 
descritto/a: descrito/a 
difesa: defesa 
distintivo: distintivo 
educato/a: educado/a 
emotivo/a: emotivo/a 

essere in contatto: estar em 
contato 
fare brutta figura: dar má 
impressão 
ferro di cavallo: ferradura de 
cavalo 
figuraccia: comportamento 
errado, má impressão 
football, il: futebol 
forchetta: garfo 
formidabile: formidável 
frasario: frases 
furbo/a: esperto/a, astuto/a 
Galles, il: Gales 
gallese: galês 
gesticolare, il: gesticular 
giù (avv.): abaixo  
gli over cinquanta: os com mais 
de cinquenta 
godersi la vita: aproveitar a 
vida 
guai, i (sg. il guaio): problemas 
guancia: bochecha, face 
illustrazione, l’ (f.): ilustração 
in cifre: em números 
in fondo: no fundo 
incurante: indiferente 
inglese medio: inglês médio 
interessarsi di: interessar-se de 
Irlanda: Irlanda 
irlandese: irlandês 
irritabile: irritável 
limitatezza: limitado 
litigio: briga 
luoghi comuni: lugares comuns 
madrepatria: pátria mãe 
malattia: doença 
malinteso: mal entendido 
marciapiede, il: calçada 
mentalità: mentalidade 
mettersi in fila: ficar na fila 
modo di dire: maneira de dizer, 
expressão idiomática 
modo di vivere: modo de viver 
muoversi (p.p. mosso): mover-
se 
nel rispetto di: em respeito de 
non fa niente: não faz mal, não 
importa 
offendere (p.p. offeso): 
ofender 
offendersi (p.p. offeso): 
ofender-se 
onestà: honestidade 
patatine: batatinhas 
patriottismo: patriotismo 
periodo ipotetico: período 
hipotético 
possibilità: possibilidade 
produzione, la: produção 

pub, il: pub 
razzismo: racismo 
riconoscersi (p.p. riconosciuto): 
reconhecer-se 
rilassato/a: relaxado/a 
rinomato/a: renomado/a 
risate: risadas 
rispettare: respeitar 
riunito/a: reunido/a 
scarpetta: sapatinho, “limpar” 
o que sobrou no prato com um 
pedaço de pão. 
scatenare: desencadear 
schedario: fichário  
sciocchezza: besteira, bobagem 
Scozia: Escócia 
scozzese: escocês 
sebbene: apesar de, embora 
silenziosamente (avv.): 
silenciosamente 
sorseggiare: beber aos goles 
spiegarsi: explicar-se 
stretta di mano: aperto de mão 
striminzito/a: apertado/a 
stringere (p.p. stretto): apertar 
superstizione, la: superstição 
tassativo/a: taxativo 
ti amo: amo-te 
tipicamente (avv.): tipicamente 
tratto: característica 
Ungheria: Hungria 
usanza: costume 
usi e costumi: usos e costumes 
veritiero/a: verdadeiro/a 
zittire: fazer ficar em silêncio 
 
Quaderno degli esercizi  
accademia: academia 
affaristico/a: de negócios 
affermare: afirmar 
al di là di: além de 
alimentare: alimentar 
altrimenti (avv.): se não 
annotare: anotar 
aria seria: aspecto sério 
arrosto: assado 
associazioni criminali, le: 
associações criminais 
attacco: ataque 
attraversare: atravessar 
bordello: bordel 
brasiliano: brasileiro 
brillante: brilhante 
buio: escuro 
buone maniere: boas maneiras 
camorra: camorra 
cerimoniale: cerimonial 
civico/a: cívico/a 
condivisione, la: condivisão 
condotto/a: conduzido/a 
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consistere (p.p. consistito): 
consistir 
contropiede, il: contra-ataque 
convivialità: sociabilidade 
corrida: tourada 
costante: constante 
costretto/a a: forçado/a  
costume, il: biquíni 
credibile: credível 
cucina molecolare: cozinha 
molecular 
danneggiare: danificar 
decimare: dizimar 
difensivo/a: defensivo/a 
dire di sì: dizer sim 
disordine, il: desordem 
droga: droga 
effettuare: efetuar 
emigrare: emigrar 
emigrazione, l’ (f.): emigração 
emozionato/a: emocionado/a 
entro stasera: até esta noite 
esotico/a: exótico/a 
essere in imbarazzo: ficar 
constrangido 
estendere (p.p. esteso): 
estender 
evadere il fisco: sonegar os 
impostos 
far west, il: far west 
flessibile: flexível 
gara: corrida 
gastronomico/a: gastronômico 
geometrico/a: geométrico/a 
gridare: gritar 
i soliti ignoti: os desconhecidos 
de sempre 
ideogramma, l’ (m.): 
ideograma 
impaziente: impaciente 
imperativo: imperativo 
in continuazione: em 
continuação 
in piena crisi: em plena crise 
inesorabile: inexorável 
inflessibile: inflexível 
infrastrutture, le: 
infraestrutura 
intaccare: entalhar 
interesse: interesse 
intramontabile: intemporal 
invidia: inveja 
lavoro irregolare: trabalho 
irregular 
lavoro nero: trabalho ilegal 
linguaggio militare: linguagem 
militar 
male, il: mal 
masticare una gomma: 
mastigar chiclete 

meridionale: meridional 
meridionalizzazione, la: tornar 
meridional 
meridione, il: do sul 
metter su famiglia: casar-se 
mettersi a: por-se à 
mettersi in topless: fazer 
topless 
mortalità infantile: 
mortalidade infantil 
moschea: mesquita 
’ndrangheta: Andrangheta 
nota: nota 
pizzo: renda (signif. literal). 
suborno 
presidio: prisão 
prostituta: prostituta 
prostituzione, la: prostituição 
riaffermare: reafirmar 
ridurre (p.p. ridotto): reduzir 
rilasciato/a da: emitido/a por 
ripetutamente (avv.): 
repetidamente 
riqualificare: requalificar 
ritardatario/a: retardatário/a 
salumi misti: salames vários 
seduto/a: sentado/a 
sereno/a: sereno/a 
seriamente (avv.): seriamente 
Sesta Flotta: Sexta Frota 
settentrionale: setentrional (do 
norte) 
sfruttare: desfrutar 
sfumatura: sombra 
simmetria: simetria 
Singapore: Singapura 
smettere di: parar de 
soia: soja 
sperimentazione, la: 
experimentação 
suonare il clacson: buzinar 
suscitare: despertar 
tasse: taxas 
tempio, il (pl. i templi): templo 
tesi, la: tese 
tradizionalissimo/a: muito 
tradicional 
tradizionalista: tradicionalista 
traghetto: balsa 
usura: ágio 
  
Unità 10 – Siamo tutti 
europei  
Libro dello studente 
a favore: a favor 
a rotazione: a rotação 
accaduto/a: ocorrido/a, 
acontecido 
acquisto: compra, aquisição 
adesione, l’ (f.): adesão 

adozione, l’ (f.): adoção 
affliggere (p.p. afflitto): afligir 
al di sopra di: acima de  
al fatto che: ao fato que 
alimentare: alimentar 
allargamento dell’Unione 
europea: alargamento da União 
Europeia 
allargarsi: alargar-se 
amministrativo/a: 
administrativo/a 
amministrazione, l’ (f.): 
administração 
andare più a fondo: ir mais ao 
fundo 
antieuropeisti: antieuropeísta 
(que é contra a União Europeia) 
applicazione, l’ (f.): aplicação 
approvare: aprovar 
approvato/a: aprovado/a 
assicurare: assegurar 
assimilare: assimilar 
assunto/a: assunto 
atteggiamento: comportamento 
attuazione, l’ (f.): atuação 
avvenire (p.p. avvenuto): 
acontecer 
Belgio: Bélgica 
Bilancio: balanço 
Bruxelles: Bruxelas 
Bulgaria: Bulgária 
burocrazia: burocracia 
Commissione, la: Comissão 
complesso/a: complexo/a 
comporsi (p.p. composto): 
compor-se 
Comunità Economica Europea 
(CEE): Comunidade Econômica 
Europeia 
comunitario/a: comunitário/a 
conciliare: conciliar 
congiuntivo trapassato: 
pretérito imperfeito do 
subjuntivo 
conseguente: consequente 
consentito/a: permitido/a 
Consiglio: Conselho 
continente, il: continente 
contraddire (p.p. 
contraddetto): contradizer 
contraddizione, la: contradição 
contrastare: contrastar 
contro: contra 
convinto: convencido 
coordinare: coordenar 
correttezza: honestidade 
Corte di giustizia, la: Corte da 
justiça 
criminalità: criminalidade 
crisi dell’euro, la: crise do euro 
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da parte di: por parte de 
deficit, il: déficit 
delusione, la: desilusão 
democratico/a: democrático/a 
detestare: detestar 
diagramma, il: diagrama 
diritti umani: direitos humanos 
diversamente (avv.): diferente 
doganale: alfândega 
efficace: eficaz 
efficienza: eficiência 
essere in carica: estar no 
comando 
essere incaricato/a: ser 
encarregado/a 
esso/a: ele, ela 
esterofilia: xenofilia 
europeismo: europeísmo 
europeista: europeísta (que é a 
favor da União Europeia) 
Eurozona: Zona do euro 
finanziato/a: financiado/a 
finora (avv.): até agora 
fondato/a: fundado/a 
Francoforte: Frankfurt 
frenare: frear 
giungere (p.p. giunto): 
conseguir 
immigrazione, l’ (f.): imigração 
inflazione, l’ (f.): inflação 
interno/a: interno/a 
irrealtà: irreal 
Istituire: instituir 
istituito/a: instituído/a 
legislativo/a: legislativo/a 
legislazione, la: legislação 
Lituania: Lituânia 
Lussemburgo: Luxemburgo 
manodopera: mão de obra 
merce, la: mercadoria 
mettere in dubbio: colocar em 
dúvida 
miglioramento: melhoramento 
mobilità: mobilidade 
modernità: modernidade 
moneta comune: moeda 
comum 
multiculturalismo: 
multiculturalismo 
opportunità: oportunidade 
orrore, l’ (m.): horror 
Paesi ex-socialisti: Países ex-
socialistas 
Parlamento: Parlamento 
parlare chiaro: falar claro 
partnership, la: partnership, 
colaboração 
politica estera: política 
exterior 
porre condizioni: por condições 

potere, il: poder 
povero/a: pobre 
preesistente: preexistente 
presidenza: presidência 
produttività: produtividade 
profondo/a: profundo/a 
proposta di legge: proposta de 
lei 
prosperità: prosperidade 
pulizia: limpeza 
raggiunto/a: alcançado/a 
rassegnazione, la: submissão, 
renúncia 
reciproco/a: recíproco/a 
reimpiegare: reutilizar 
riferito/a: referido/a 
ritenere: acreditar 
riunirsi: reunir-se 
Romania: România 
scambi culturali, gli (sg. lo 
scambio culturale): 
intercâmbios culturais 
scambi interculturali, gli (sg. lo 
scambio interculturale): 
intercâmbios interculturais 
sentirsela: sentir-se capaz 
severo/a: severo/a 
sicurezza: segurança 
snello/a: ágil 
soglia: limite 
sostanzialmente (avv.): 
substancialmente 
sovranazionale: supranacional 
specifico/a: específico/a 
spunto: argumento 
stabilire: estabelecer 
stabilità: estabilidade 
stato membro: estado membro 
stima: estima 
Strasburgo: Estrasburgo 
suddividere (p.p. suddiviso): 
subdividir 
sulla base di: à base de 
sussistere (p.p. sussistito): 
existir 
svantaggiato/a: 
desfavorecido/a 
sviluppo: desenvolvimento 
telefonata: telefonema 
traguardo: meta 
tribunale, il: tribunal 
tutela: tutela 
uguaglianza: igualdade 
unificazione, l’ (f.): unificação 
varare: lançar 
vasto/a: vasto/a 
versione, la: versão 
votare: votar 
  
Quaderno degli esercizi  
acciaio: aço 

aderire: aderir 
appartenere a: pertencer à 
attesa: espera 
automatico/a: automático/a 
autorizzato/a: autorizado/a 
carbone, il: carvão 
cerchio: círculo 
champagne, lo: champagne 
clic, il: clique 
colpa: culpa 
colpevole: culpado 
comportare: implicar 
consultare: consultar 
convincere (p.p. convinto): 
convencer 
cooperare: cooperar 
corrente: corrente 
corriere, il: correio 
Danimarca: Dinamarca 
dichiarazione, la: declaração 
digitalizzato/a: digitalizado/a 
diritti d’autore: direitos do 
autor 
dorato/a: dourado/a 
entrare in vigore: entrar em 
vigor 
fare carriera: fazer carreira 
geloso/a: ciumento/a 
gulasch, il: Goulash (típico 
prato húngaro) 
inno: hino 
inviato/a: enviado/a 
lanciato/a: lançado/a 
Lisbona: Lisboa 
Malta: Malta 
Nona sinfonia: Nona sinfonia 
Norvegia: Noruega 
olandese, l' (m.): holandês 
portale, il: portal 
Praga: Praga 
previdente: providente 
probabilmente (avv.): 
provavelmente 
restante: resto 
riguardante: sobre 
riprendere il lavoro: voltar ao 
trabalho 
rispetto: respeito 
scrigno: arca 
semideserto/a: semi-deserto/a 
spartito musicale: partitura 
musical 
spaventato/a: assustado/a 
stella: estrela 
torta Sacher: bolo Sacher (bolo 
típico austríaco) 
traslocare: mudar de 
casa/apartamento 
unico/a: único 
Zagabria: Zagreb 
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Facciamo il punto? 2 
andare a finire male: acabar 
mal 
andare più in là: ir mais longe 
appellarsi: apelar 
arrotondare: arredondar 
avanti (avv.): em frente 
benedetto/a: bendito/a 
boulevard, il: rua, avenida 
calzolaio: sapateiro 
campagna pubblicitaria: 
campanha publicitária 
cardiologo: cardiologista 
celebrazione, la: celebração 
colonia: colônia 
colpito/a: atingido/a 
correttamente (avv.): 
corretamente 
cosa detta e ridetta: coisa dita 
e repetida 
crema: creme 
del tutto: totalmente 
denominatore: denominador 
difendersi (p.p. difeso): 
defender-se 
diversificazione, la: 
diversificação 
favella: língua 
fotografare: fotografar 
geopolitica: geopolítica 
granita: granita (gelo picado 
com suco de fruta) 
illetterato/a: iletrado/a, 
analfabeto 
in definitiva: em definitivo 
infilare i jeans: vestir o jeans 
inganno: engano 
intitolato/a: intitulado/a 
invisibile: invisível 
invitato: convidado 
ispirato/a: inspirado/a 
lombardo: lombardo 
Madrid: Madri 
nei dintorni: perto 
non del tutto: não tudo 
omologato/a: homologado/a 
oppressione, l’ (f.): opressão 
per intendersi: para entender 
piano (avv.): devagar 
piantare: plantar 
polacco/a: polaco/a 
prendere a calci: chutar 
prosa: prosa 
provocatorio/a: provocatório/a 
risciacquare: enxaguar de novo 
saltare un turno: pular uma vez 
scottarsi: queimar-se 
selvaggio/a: selvagem 
semplificare: simplificar 
sirena: sereia 

sonno: sono 
star, la: star, estrela 
stare fermo/a: ficar parado/a 
su per giù: mais ou menos 
tacchino: peru 
tassista, il/la: taxista 
togliersi le scarpe: tirar os 
sapatos 
toro: touro 
Tour Eiffel, la: Torre Eiffel 
trincea: trincheira 
unificante: unificador, 
unificante 
unificato/a: unificado/a 
Varsavia: Varsóvia 
  
Materiale per i Role-play 
a tal fine: por esse fim 
amministratore delegato: 
administrador delegado 
antincendio: anti-incêndio 
boschivo/a: da floresta 
buono: bônus 
comportamentale: 
comportamental 
coupon, il: cupom 
danno: dano 
decalogo: decálogo 
diffusione, la: difusão 
divieto: proibição 
edilizia: construção 
essere un cesso: ser feio/a 
fare la guardia: ficar de guarda 
filiale, la: filial 
forze dell’ordine: polícia 
forze: forças 
fumo: fumo 
Guardia forestale: Polícia 
florestal 
irrimediabile: irremediável 
lanciare un appello: lançar um 
apelo 
liberare: liberar 
ma cosa mi frega di noi: mas o 
que me importa de nós 
normativa: norma 
omaggio: homenagem 
Partenone, il: Parthenon 
per conto: por conta de 
propagazione, la: propagação 
protezione civile, la: proteção 
civil 
ramo: ramo 
Repubblica Ceca: República 
Tcheca 
retribuito/a: retribuído/a 
ridursi (p.p. ridotto): reduzir-se 
rigorosamente (avv.): 
rigorosamente 
rivolto/a: endereçado/a 

rurale: rural 
sconto: desconto 
scudetto: título 
secco/a: seco/a 
sentinella: sentinela, 
observador 
siccità: seca 
sospetto/a: suspeito/a 
sostegno: sustento 
stato di grave pericolosità: 
estado de grave perigo 
sterpaglie: matagal 
tagliando: vale-bônus, vouchers 
vice presidente, il/la: vice-
presidente 
vigere: valer 
vigilanza: vigilância 
vigilare: vigiar 
 
Test finale 
affezionatissimo/a: muito 
afetuoso/a 
anagrafe comunale, l’ (f.): 
cartório 
antenna satellitare: antena Sat 
attribuire: atribuir 
balli di gruppo: dança de grupo 
bebé, il: bebê 
carne alla brace: carne na brasa 
casalingo/a: dona de casa, 
doméstico/a 
chef, lo/la: chef 
clientela: clientes 
concessionaria: concessionária 
conquistato/a: conquistado/a 
continuo/a: contínuo/a 
crescente: crescente 
culla: berço 
curiosamente (avv.): 
curiosamente 
demografico/a: demográfico/a 
diminuire: diminuir 
diviso/a: dividido/a 
drammaticamente (avv.): 
dramaticamente 
è dovuto a: é devido a 
equilibrio: equilíbrio 
eterno/a: eterno/a 
fertilità: fertilidade 
fissare: fixar 
formalità: formalidade 
fritti misti: fritura mista 
fuoristrada: veículo cross-
country 
immatricolazione, l’ (f.): 
registro 
in aumento: em aumento 
in calo: em queda 
in particolare: em particular 
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incremento: incremento, 
aumento 
incuriosito/a: curioso/a 
individuale: individual 
inferiore: inferior 
innanzitutto: inicialmente 
Internet point: Internet point 
inutilmente (avv.): inutilmente 
invasione, l’ (f.): invasão 
invecchiamento: 
envelhecimento 
inversione, l’ (f.): inversão 
ironia: ironia 
lacrima: lágrima 
leggenda: lenda 
Lettere moderne: Letras 
modernas 
limite, il: limite 
linea: linha 
litoranea: litorânea 
lunghissimo/a: longuíssimo/a 
mago/a: mago/a, feiticeiro/a, 
bruxo/a 
malgrado: não obstante, apesar 
de 
mamme over 40: mãe depois 
dos 40 
marinaro/a: marinheiro/a 
maternità: maternidade 
medievale: medieval 
montano/a: montana/o 
mountain bike, la: mountain 
bike 
neo-mamma: nova-mamãe 
noleggio: aluguel 
orologio biologico: relógio 
biológico 
parco giochi, il: playground 
partner, il/la: partner 
Pianura Padana: Planície 
Padana 
precarietà: precariedade 
precario/a: precário/a 
preparato/a: preparado/a 
primato: recorde 
provetta: proveta 
pubblicizzato/a: anunciado/a 
purificazione, la: purificação 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 
Quadro Comum Europeu de 
Referência para as Línguas 
quarantenne, il/la: que tem 40 
anos 
raffinato/a: refinado/a 
riammirare: admirar 
novamente 
riconoscimento: reconhecimento 
riguardare: dizer respeito a 
rinviare: adiar 

ripresa: recuperação 
ristabilire: restabelecer 
ritardare: atrasar 
scappare: escapar 
sconfitta: derrota 
sconsigliato/a: desaconselhável 
sopravvivere (p.p. 
sopravvissuto): sobreviver 
sottoposto/a: submetido/a 
spaccata in due: dividida em dois 
spento/a: apagado/a 
sposi, gli: noivos 
spostamento: mudança 
strategia adattativa: estratégia 
adaptativa 
stress, lo: estresse 
studentessa: estudante 
superiore, il: superior 
tagliatelle ai funghi porcini: 
tagliatelle com cogumelos 
“porcini” 
tardivo/a: tardio/a 
tendere (p.p. teso): tender 
terrazza: terraço 
test d’ingresso: teste de 
ingresso 
timidamente (avv.): 
timidamente 
triplicato/a: triplicado/a 
usato/a: usado/a 
veneto/a: vêneto/a (de vêneto) 
verso: para 
  
Grammatica 
accompagnato/a: 
acompanhado/a 
adoperarsi: empenhar-se 
aggiornarsi su: atualizar-se 
sobre 
allora (avv.): então 
alterare: alterar 
amministratore, l’ (m.): 
administrador 
ampliamento: ampliação  
andare di persona: ir 
pessoalmente 
anteriorità: anterioridade 
apostrofare: apostrofar 
articolarsi: articular-se 
augurare: desejar 
causa: causa 
combinarsi: combinar-se 
comparazione dell’aggettivo, 
la: comparação do adjetivo 
comparire (p.p. comparso): 
aparecer 
complemento d’agente: 
complemento de agente 
comporre (p.p. composto): 
compor 

concessione, la: concessão 
concordanza dei tempi: 
concordância dos tempos 
condizione, la: condição 
congiunzioni causali, le: 
conjunções causais 
congiunzioni concessive, le: 
conjunções concessivas 
congiunzioni condizionali, le: 
conjunções condicionais 
congiunzioni coordinanti, le: 
conjunções coordenadas 
congiunzioni finali, le: 
conjunções finais 
congiunzioni subordinanti, le: 
conjunções subordinadas 
contemporaneità: 
contemporaneidade 
dirigere (p.p. diretto): dirigir 
discorso diretto: discurso 
direto 
esortazione, l’ (f.): exortação 
evidenziare: evidenciar 
fare in modo: fazer de modo 
fine, il: final 
giudicare: julgar 
implicare: implicar 
importare: importar 
improbabile: improvável 
innamorarsi di: apaixonar-se 
por 
interessare a: interessar a 
iscrivere (p.p. iscritto): 
inscrever 
jazz, il: jazz 
malvagio: malvado 
mediante: mediante 
monosillabo: monossílabo 
narrativo/a: narrativo/a 
narrazione, la: narração 
nascondere (p.p. nascosto): 
esconder 
ordinario/a: ordinário/a 
posteriorità: posterioridade 
predire (p.p. predetto): 
predizer 
proibire: proibir 
rispettivamente (avv.): 
respectivamente 
rompere (p.p. rotto): quebrar 
sostituito/a: substituído/a 
spegnere (p.p. spento): desligar 
successivamente (avv.): 
sucessivamente 
suggerire: sugerir 
taxi, il: táxi 
valido/a: válido/a 
verbo coniugato: verbo 
conjugado 


