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Os vocábulos, subdivididos por unidades e por seção, (Libro di classe e Quaderno degli esercizi), 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

Unità introduttiva – Benvenuti!
LIBRO DI CLASSE
a pagina...: na página...
a queste parole: a estas palavras
abbinare: combinar
adesso (avv.): agora
aggettivo, l’: adjetivo
albero, l’: árvore
alcuni/e: alguns/algumas
alfabeto, l’ (m.): alfabeto
alla fine: no final
alto/a: alto/a
altro/a: outro/a
americano/a: americano/a
amico/a, l’: amigo/a
andare: ir
anno, l’: ano
architetto, l’: arquiteto
Argentina, l’ (f.): Argentina
argentino/a: argentino/a
arrivederci: até logo
arte, l’ (f.): arte
articolo determinativo, l’: artigo determinado
ascoltare: escutar
ascoltato/a: escutado/a
astuccio, l’ (m.; pl. gli astucci): estojo
attenzione, l’ (f.): atenção
attività, l’ (f.; pl. le attività): atividade
attrice, l’ (f.) : atriz
aula, l’: sala de aula
autobus, l’ (m.; pl. gli autobus): ônibus
autovalutazione, l’ (f.): auto-avaliação
avere: ter
azione, l’ (f.): ação
azzurro/a: azul
bagno, il: banho, banheiro
bello/a: bonito/a
benvenuto/a: bem-vindo/a
bicicletta, la: bicicleta

blu: azul
borsa, la: bolsa
brasiliano/a: brasileiro/a
buongiorno: bom-dia
caffè, il: café
calcio, il: futebol
cane, il: cachorro
canzone, la: canção
cappello, il: chapéu
cappuccino, il: cappuccino
casa, la: casa
cellulare, il: celular
cena, la: janta
centro, il: centro
che: que
Chi è?: Quem é?
chiamarsi: chamar-se
chiave, la: chave
chiedere: pedir, perguntar
ciao: oi
cinema, il (pl. i cinema): cinema
cinese: chinês
cioccolato, il: chocolate
città, la: cidade
classe, la: classe
cognome, il: sobrenome
come: como
Come si dice in italiano?: Como se diz em italiano?
Come si scrive?: Como se escreve?
compagno/a, il/la: companheiro/a
completare: completar
conoscere: conhecer
controllare: controlar, verificar
coppia, la: par
corrispondere: corresponder
Cos’è l’Italia per voi?: O que é a Itália para vocês?
cosa: o que
cosa, la: coisa
costruire - costruisco: construir
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cruciverba, il: palavras cruzadas
cucina, la: cozinha
dato/a: dado/a
desinenza, la: desinência
di nuovo: de novo
dialogo, il: diálogo
difficile: difícil
disegno, il: desenho
doppie consonanti: consoantes duplas
doppio/a: duplo/a
dove (avv.): onde
e: e
errore, l’ (m.): erro
esempio, l’: exemplo
esercizio, l’ (pl. gli esercizi): exercício
espresso, l’: expresso
essere: ser
famiglia, la: família
femminile: feminino
fine, la: fim
formare: formar
foto, la (pl. le foto): foto
frase, la: frase
gatto, il: gato
gelato, il: sorvete
genitore, il: pai/mãe
genitori, i: pais
geografia, la: geografia
giallo/a: amarelo/a
giovane: jovem
giusto/a: correto/a
globale: global
gomma, la: borracha
greco/a: grego/a
gusto, il: gosto
immagine, l’ (f.) : imagem
in coppia: em pares
in parole di origine straniera: em palavras de origem
estrangeira
in più: a mais
Inghilterra, l’ (f.) : Inglaterra
inglese: inglês
insegnante, l’ (m./f.): professor/a
introduttivo/a: introdutória/a
io: eu
Italia, l’ (f.): Itália
italiano/a: italiano/a
latte, il: leite
lavagna, la: lousa
lavorare: trabalhar
leggere: ler
lei: ela
lettera, la: letra
lezione, la: aula
libreria, la: livraria, estante

libro, il: livro
lingua, la: língua
loro: eles
luglio, il: julho
lui: ele
lungo/a: longo/a
ma: mas
macchina, la: carro
mamma, la: mãe
mancante: faltante
margherita, la: margarida
marocchino/a: marroquino/a
maschera, la: máscara
maschile: masculino
matita, la: lápis
messaggino, il: pequena mensagem, mensagem de celular
messaggio, il: mensagem
mettere: colocar
mezzo: meio
mini dialogo, il: minidiálogo
moda, la: moda
molti/e: muitos/as
musica, la: música
nazionalità, la (pl. le nazionalità): nacionalidade
nero/a: preto/a
noi: nós
nome, il: nome
non: não
nonno/a: avô/avó
notare: notar
notte, la: noite
numerato/a: numerado/a
numero, il: número
nuovo/a: novo/a
o: ou
ogni: cada
opera, l’: Ópera
oralmente (avv.): oralmente
ordine, l’ (m.): ordem
origine, l’ (f.): origem
orizzontale: horizontal
osservare: observar
pacchetto, il: pacote
pagina, la: página
parlare: falar
parola, la: palavra
penna, la: caneta
per: para
per favore: por favor
pesce, il: peixe
pezzo, il: peça, pedaço
piacere: prazer
piccolo/a: pequeno/a
più (avv.): mais
più piano: mais devagar
pizza, la: pizza
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plurale: plural
potere: poder
preferire - preferisco: preferir
presentare: apresentar
professore/essa, il/la: professor/a
pronuncia, la: pronúncia
pronunciare: pronunciar
pronunciate lettera per lettera: pronunciem letra por
letra
quaderno, il: caderno
quale: qual
quanto/a: quanto/a
questo/a: este/a
ragazzo/a, il/la: moço/a, menino/a
regalo, il: presente
riferire - riferisco: referir, contar
ripetere: repetir
risolvere: resolver
risposta, la: resposta
rosso/a: vermelho/a
scoprire: descobrir
scrivere: escrever
scuola, la: escola
scusa (inf. scusare): desculpe
sedia, la: cadeira
seguire: seguir
settimana, la: semana
sì: sim
significare: significar
simpatico/a: simpático/a
singolare: singular
soddisfatto: satisfeito
soluzione, la: solução
sostantivo, il: substantivo
spaghetti, gli (sg. lo spaghetto): espaguete
spagnolo/a: espanhol/a
sport, lo (pl. gli sport): esporte
stesso/a: mesmo/a
stivale, lo: bota
storia, la: história
straniero/a: estrangeiro/a
studente/essa, lo/la: a/o estudante
suo/a: seu/sua
tabella, la: tabela
torre, la: torre
treno, il: trem
tu: você
tuo/a: seu/sua
ultimo/a: último/a
ungherese: húngaro
Ungheria, l’ (f.) : Hungria
unità, l’ (f.; pl. le unità): unidade
usare: usar
uscire: sair
uscita, l’: saída
verbo, il: verbo

verticale: vertical
voi: vocês
vostro/a: de vocês
zaino, lo: mochila
zero: zero
zio/a, lo/la: tio/a

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
aiutare: ajudar
anagramma, l’ (m.): anagrama
aranciata, l’: bebida sabor laranja
bellissimo/a: belíssimo/o
bici, la (pl. le bici): bicicleta
caldo/a: quente
colonna, la: coluna
corretto/a: correto/a
famoso/a: famoso
filetto, il: filé
freddo/a: frio/a
giocare: brincar, jogar
i miei genitori: os meus pais
mettere in ordine: pôr em ordem
papà, il (pl. i papà): papai
personaggio, il (pl. i personaggi): personagem
riscrivere: reescrever
russo/a: russo/a
salutare: cumprimentar
scegliere: escolher
secondo l’esempio: de acordo com o exemplo
situazione, la: situação
sorella, la: irmã
sotto (avv.): embaixo

Unità 1 – A scuola
LIBRO DI CLASSE
a casa: em casa
a domani: até amanhã
a dopo: até mais tarde
a Firenze: para Florença
abbastanza (avv.): suficientemente
abbinamento, l’: combinação
abitare: morar
adatto/a: adequado
affermazione, l’ (f.): afirmação
Africa, l’ (f.): África
aiuto, l’: ajuda
Albania, l’: Albânia
alla francese: à francesa
allegro/a: alegre
alunno/a: aluno/a
amare: amar
anche: também
antipatico/a: antipático/a
arrivare: chegar
articolo indeterminativo, l’: artigo indeterminado
Asia, l’ (f.): Ásia
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aspetto fisico, l’ (m.): aspecto físico
aspetto, l’: aspecto
Australia, l’ (f.): Austrália
basso/a: baixo/a
bene (avv.): bem
biondo/a : loiro/a
bocca, la: boca
braccio, il (pl. le braccia): braço
bravo/a: bom/boa
bruno/a: moreno/a
brutto/a: feio/a
buonanotte: boa-noite (antes de dormir)
buonasera: boa-noite
cambiare: mudar
capelli: cabelos
capire - capisco: entender
carattere, il: caráter
caso, il: caso
castano/a: castanho/a
cercare di...: tentar...
chi: quem
chiarire - chiarisco: esclarecer
chiudere: fechar
ci vediamo: nos vemos
Cina, la: China
circa: aproximadamente
colonna, la: coluna
cominciare: começar
compagno di classe, il: colega de classe
comunicare: comunicar
con: com
confrontare: comparar
confronto, il: comparação
coniugazione, la: conjugação
continuare: continuar
contrario/a: contrário/a
corto/a: curto/a
così e così: mais ou menos
da Bari: de Bari
da due mesi: faz dois meses
dare: dar
dare del Lei: usar o pronome formal “o senhor/a
senhora”
dare del tu: usar o pronome informal “tu”
descrivere: descrever
di solito: normalmente
discutere: discutir
dito, il (pl. le dita): dedo
diverso/a: diverso/a, diferente
domanda, la: pergunta
domani (avv.): amanhã
dopo (avv.): depois
dormire: dormir
durante: durante
ecologista: ecologista
Ecuador, l’ (m.): Equador

educazione fisica, l’ (f.): educação física
esistere: existir
espressione, l’ (f.): expressão
età, l’: idade
Europa, l’ (f.): Europa
falso/a: falso/a
famoso/a: famoso/a
fare: fazer
fare conoscenza: conhecer
fare lezione: fazer aula
festa, la: festa
finire - finisco: terminar
fiorentino/a: florentino/a
Firenze: Florença
forma di cortesia, la: forma de cortesia
forma verbale, la: forma verbal
forma, la: forma
formale: formal
francese, il: francês
fratello, il: irmão
frutta, la: fruta
fumetto, il: gibi, história em quadrinhos
fuori (avv.): fora
fuori città: fora da cidade
gamba, la: perna
gentile: gentil
già (avv.): já
giocare: brincar, jogar
giocare a calcio: jogar futebol
giornata, la: dia
giorno, il: dia
giugno, il: junho
grande: grande
grazie: obrigada/o
idea, l’: idéia
illustrazione, l’ (f.): ilustração
imparare: aprender
importante: importante
in mano: na mão
in piazza: na praça
incredibile: incrível
indicare: indicar
infinito, l’: infinitivo
informale: informal
informatica, l’: informática
informazione, l’ (f.): informação
iniziare: iniciar
inoltre (avv.): além disso
insegnare: ensinar
insieme (avv.): juntos, junto com
intelligente: inteligente
interessante: interessante
intervallo, l’: intervalo
intervista, l’: entrevista
italiano, l’: italiano
lavoro, il: trabalho
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letto, il: cama
locale: local
lontano (avv.): longe
madre, la: mãe
magro/a: magro/a
mai (avv.): nunca
mandare: mandar
mangiare: comer
mano, la: mão
Marocco, il: Marrocos
marrone: marrom
matematica, la: matemática
materia preferita, la: matéria preferida
materia, la: matéria
mattina, la: manhã
mezzo di trasporto, il: meio de transporte
migliore: melhor
minuto, il: minuto
molto (avv.): muito
mondo, il: mundo
multietnico/a: multiétnico/a
naso, il: nariz
Natale, il: Natal
nazionale: nacional
nero/a: preto/a
non tutti: não todos
Nord America, il: América do Norte
nostro/a: nosso/a
occhio, l’ (m.): olho
offrire: oferecer
oggi (avv.): hoje
oppure: ou
ora (avv.): agora
ordinamento, l’ (m.): organização
orecchio, l’ (pl. le orecchie): orelha
padre, il: pai
Paese, il: país
papà, il: papai
partire: partir
Pasqua, la: Páscoa
però: mas
persona, la: pessoa
personaggio, il: personagem
piazza, la: praça
piede, il: pé
poi (avv.): depois
pomeriggio, il: tarde
possibile: possível
pranzare: almoçar
precedente: anterior
preferito/a: preferido/a
prendere: pegar
presente: presente
presente indicativo, il: presente do indicativo
presente, il: presente
prima di...: antes de...

primo/a: primeiro/a
progettare: projetar
proveniente: proveniente, procedente
pulire - pulisco: limpar
qua (avv.): aqui
qua vicino: aqui perto
qualcosa: alguma coisa
quando (avv.): quando
quasi (avv.): quase
quello/a: aquele/a
qui (avv.): aqui
qui (avv.): aqui
qui vicino: aqui perto
recente: recente
registro formale, il: registro formal
religioso/a: religioso/a
riascoltare: escutar novamente
ricerca, la: pesquisa
ricordare: lembrar
riguardare: olhar/ver novamente
rimanere: ficar
riquadro, il: quadrado
rispondere: responder
ritornare: voltar
ritrovare: reencontrar
rivedere: rever
Romania, la: Romênia
salutare: cumprimentar
saluto, il: saudação
sapere: saber
scambiarsi: trocar entre si
scienze, le: ciências
scortese: mal-educado, descortês
scuola elementare, la: ensino fundamental/primário
scuola materna, la: maternal
scuola media, la: ensino médio
scuola superiore, la: ensino superior
scusi (inf. scusare): desculpe
secondo voi: na opinião de vocês
secondo/a: segundo/a
sembrare: parecer
sempre (avv.): sempre
sempre di più: sempre mais
sentire: sentir
sera, la: noite
settembre, il: setembro
significato, il: significado
simile: parecido
solo: sozinho, só, somente
spazio, lo: espaço
spedire - spedisco: expedir
spesso (avv.): frequentemente
spiegare: explicar
sportivo/a: esportivo/a
statistica, la: estatística
studio, lo (pl. gli studi): estúdio, escritório, consultório
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successivo/a: sucessivo/a
Sud America, il: América do Sul
tanto/a: tanto/a
tecnologia, la: tecnologia
telefono, il: telefone
tempo, il: tempo
terzo/a: terceiro/a
testa, la: cabeça
testo, il: texto
tipo, il: tipo
tornare: voltar
tra: entre
tratto/a: extraído/a
triste: triste
trovare: encontrar
Tunisia, la: Tunísia
tutti/e: todos/as
tutto/a: tudo/a
vacanza, la: férias
vecchio/a: velho/a
vedere: ver
verde: verde
verifica, la: verificação, controle, correção
verificare: verificar
vero/a: verdadeiro/a
verso: por volta de
vicino (avv.): perto
vignetta, la: ilustração, gravura
viso, il: rosto
zona, la: zona

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
al computer: no computador
al limone: de limão, sabor limão
animale, l’ (m.): animal
aspetto, l’: aspecto
battuta, la: piada
calcolatrice, la: calculadora
camera, la: quarto
casella, la: caixa (postal)
chattare: chatar, comunicar-se através de chat
Che bello...!: Que lindo...!
di tutto: de tudo
diario, il: diário
dizionario, il: dicionário
faccina, la: carinha
felice: feliz
fine settimana, il: fim de semana
fotografia, la: fotografia
giardino, il: jardim
gita, la: passeio
indirizzo, l’: endereço
intervistare: entrevistar
invece (avv.): ao invés de
limone, il: limão
mancare: faltar

palazzo, il: prédio
panino, il: sanduíche
parco, il: parque
per le vacanze: para as férias
prof., il/la: professor
rivista, la: revista
scegliere: escolher
segnare: marcar
tecnica, la: educação tecnológica
tedesco, il: alemão
tutto il giorno: o dia todo
uffa!: ufa!
unire: unir

Unità 2 – Tempo libero
LIBRO DI CLASSE
a destra: à direita
a lui/lei piace...: ele/ela gosta de...
a piedi: a pé
a quale piano?: em que andar?
abitazione, l’: moradia, habitação
abito in Via...: moro na Rua...
accanto (avv.): ao lado
accettare: aceitar
adorare: adorar
aereo, l’: avião
al cinema: no cinema
allora: então
anche tu: você também
andiamo...?: vamos...?
appartamento, l’: apartamento
appuntamento, l’: encontro
articolo, l’: artigo
ascoltare la musica: escutar música
assumere: assumir
assumete i ruoli: assumir os papéis
attore, l’ (m.): ator
avvisare: avisar
bagno, il: banheiro
ballare: dançar
banco, il: carteira
bar, il: bar
battuta, la: piada
beh: bem (interjeição)
bloggare: blogar
camera da letto, la: quarto
camera, la: quarto
certamente (avv.): certamente
certo!: claro!
chattare: chatar
che fai sabato?: o que você vai fazer no sábado?
che ne dici di...?: que tal...?
che ora è?: que horas são?
che ore sono?: que horas são?
chiedere l’ora: perguntar a hora
cioè (avv.): isto é
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citato/a: citado/a
colazione, la: café-da-manhã
compagno di banco, il: colega de carteira
compiti, i: lição de casa
compleanno, il: aniversário
con piacere!: com prazer!
concerto, il: show, concerto
corretto/a: correto/a
creare: criar
cucina, la: cozinha
d’accordo!: combinado!
da lei: na casa do senhor/da senhora
da scuola: de escola
da solo/a: sozinho/a
da te: na sua casa
dall’11 in poi: do 11 para a frente
danno il nuovo film: está passando um filme novo
danza, la: dança
decidere: decidir
decimo/a: décimo/a
dentro: dentro
descrizione, la: descrição
di più: mais
diffuso/a: difuso/a
dire l’ora: dizer a hora
discoteca, la: discoteca
disegnare: desenhar
dodicesimo/a: duodécimo/a
domenica, la: domingo
dottore, il: doutor, médico
dovere: dever
è una bella idea: é uma boa idéia
ecco (avv.): eis aqui
ecologico/a: ecológico/a
e-mail, l’ (m./f.): e-mail
esprimere: exprimir
evidenziato/a: evidenciado/a
fa bene: faz bem
facile: fácil
fare i compiti: fazer a lição de casa
fare spese: fazer compras
fare sport: praticar esporte
farmacia, la: farmácia
fermata dell’autobus, la: ponto de ônibus
fermata, la: ponto, parada
festa, la: festa
fine settimana, il: fim de semana
finire in...: terminar com...
fonte, la: fonte
formulare: formular
generalmente (avv.): geralmente
Germania, la: Alemanha
ginnastica, la: ginástica
giocare al computer: brincar com o computador
giovedì, il: quinta-feira
grazie a…: graças a…

gruppo, il: grupo
guardare: olhar
in alto: no alto
in ogni momento: a todo o momento, a cada momento
indirizzo, l’: endereço
individuare: individuar
inserire: inserir
interesse, l’ (m.): interesse
internet point: internet point
internet, l’ (m.): internet
invitare: convidar
invito, l’: convite
irregolare: irregular
la 1ª media: 5º série
lancetta, la: ponteiro
lessico, il: léxico
lettera, la: carta
linea del metrò, la: linha do metrô
lunedì, il: segunda-feira
ma dai...: é mesmo?! (interjeição)
mare, il: mar
martedì, il: terça-feira
mese, il: mês
metrò, il: metrô
metropolitana, la: metrô
mettere in ordine: pôr em ordem
mezzanotte, la: meia-noite
mezzi di trasporto urbano, i: meios de transporte
urbanos
mezzogiorno, il: meio-dia
mi dispiace (inf. dispiacere): lamento
mi dispiace, ma non posso: desculpe, mas não posso
modello, il: modelo
moto, la (pl. le moto): moto
motorino, il: vespa, lambreta
navigare: navegar
nel tempo libero: nas horas vagas
no, grazie, devo...: não, obrigada, tenho que...
non posso (inf. potere): não posso
non so: não sei
nono/a: nono/a
numero cardinale, il: número cardinal
numero ordinale, il: número ordinal
ognuno/a: cada um/a
orologio, l’ (pl. gli orologi): relógio
ottavo/a: oitavo/a
ottimo/a: ótimo/a
ottobre, l’ (m.): outubro
ovviamente (avv.): obviamente
pallacanestro: basquete
pallavolo, la: vôlei
panino, il: sanduíche
parallelo: paralelo
Parigi: Paris
passare: passar
passatempo, il: passatempo
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passione, la: paixão
pazienza, la: paciência
pensare: pensar
per esempio: por exemplo
per Firenze: para Florença
per gli Stati Uniti: para os Estados Unidos
per iscritto: por escrito
per l’Italia: para a Itália
perché: porque
perché no?: por que não?
perché non...?: por que não...?
perfetto/a: perfeito
piacere: gostar
piano, il: andar
pizzeria, la: pizzaria
pranzo, il: almoço
preferenza, la: preferência
preparare: preparar
preposizione, la: preposição
presente: presente
presto (avv.): logo
provare: tentar
punto, il: ponto
purtroppo (avv.): infelizmente
purtroppo, non posso: infelizmente, não posso
quarto/a: quarto/a
quinto/a: quinto
raccontare: contar
relativo/a: relativo/a
riassumere: resumir
rifiutare: recusar
ristorante, il: restaurante
risultato, il: resultado
rivista, la: revista
Roma: Roma
sabato, il: sábado
sala da pranzo, la: sala de jantar
sala giochi, la: salão de jogos
salotto, il: sala de estar
scegliere: escolher
scendere: descer
seguito/a: seguido/a
semplice: simples
senti (inf. sentire): escute
sesto/a: sexto/a
settimo/a: sétimo/a
sì, grazie!: sim, obrigado/a!
sì, sì: sim, sim
sito, il: site
soprattutto (avv.): sobretudo
sotto: embaixo
sotto forma di...: sob a forma de...
Spagna, la: Espanha
stare con gli amici: estar com amigos
stare sempre insieme: estar sempre juntos
stasera (avv.): hoje à noite

stazione del metrò, la: estação do metrô
studiare: estudar
studio, lo: estúdio, escritório
suonare: tocar
tante cose: tantas coisas
teatro, il: teatro
televisione, la: televisão
tempo libero, il: horas vagas
tempo, il: tempo
tram, il (pl. i tram): bonde
TV, la: TV
uffa: ufa
un po’: um pouco
undicesimo/a: undécimo/a
uno solo dei verbi: só um dos verbos
va bene: está bem
veloce: veloz
venerdì, il: sexta-feira
venire: vir
verbo modale, il: verbo modal
vero?: verdade?
videogioco, il: vídeo game
vieni...?: você vem...?
visto/a: visto/a
volentieri (avv.): com prazer
volere: querer
volta, la: vez
voto, il: voto
vuoi venire?: você quer ir junto?

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
agosto, l’: agosto
biglietto, il: bilhete, entrada, passagem
blog, il: blog
campagna, la: campo
campo, il: campo
casa, dolce casa: lar doce lar
cucinare: cozinhar
disco, il: disco
doccia, la: ducha
entrare: entrar
estate, l’ (f.): verão
fantastico/a: fantástico/a
fare la doccia: tomar banho
fare la spesa: fazer compras (no supermercado)
incontrare: encontrar
mangiare fuori: comer fora
meno: menos
montagna, la: montanha
negozio di cellulari, il: loja de celulares
negozio di dischi: loja de discos
negozio di dischi, il: loja de discos
nel pomeriggio: de tarde
nonni, i: avós
più: mais
ripartire: recomeçar
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spesa, la: compras
supermercato, il: supermercado
uguale: igual
un bel libro: um bom livro
vacanza-studio, la: curso durante as férias
viaggio, il: viagem

Unità 3 – In contatto
LIBRO DI CLASSE
a mezzanotte: à meia-noite
abilità, l’ (pl. le abilità): habilidade
abitudine, l’ (f.): hábito
acqua, l’: água
adolescente, l’ (m./f.): adolescente
adulto, l’: adulto
al cellulare non risponde: não atende o celular
alle 10.30 del mattino?: às 10.30 da manhã?
almeno (avv.): pelo menos
alta tecnologia: alta tecnologia
ancora (avv.): ainda
andare a letto: ir para a cama, ir dormir
aperto/a: aberto/a
aperto/a: aberto/a
apprezzare: apreciar
aprire: abrir
armadio, l’ (pl. gli armadi): armário
aspettare: esperar
avere bisogno di…: precisar, necessitar de
avere da fare: estar ocupado, ter o que fazer
balcone, il: sacada, varanda
bambino, il: criança
bibita, la: refrigerante
biblioteca, la: biblioteca
blog, il (pl. i blog): blog
calendario, il: calendário
camicia, la (pl. le camicie): camisa
caro/a: caro/a
cassetto, il: gaveta
cenare: jantar
cercare: buscar
cestino, il: cesto de lixo
che, sono già le 10.30?!: o quê?! Já são 10.30?
codice, il: código
collegarsi: conectar-se
come va?: como vai?
compito, il: tarefa
comprare: comprar
comunque: de qualquer forma
consultare: consultar
credere: acreditar
dalle... alle...: das... às...
dalle... fino alle...: das... até as...
davanti (avv.): na frente
davvero? (avv.): verdade?
di chi è?: de quem é?
di fronte a: em frente de

di meno: a menos
di niente!: de nada!
di sicuro: seguramente
di troppo: a mais
dieta: regime
dietro (avv.): atrás
differenza, la: diferença
dipende: depende
divano, il: sofá
domino, il: dominó
dubbio, il: dúvida
e così via: e assim por diante
è in ritardo: está atrasado/a
e poi: além disso
è vero che...: é verdade que...
ecco qualche esempio: eis alguns exemplos
enciclopedia, l’: enciclopédia
entrare: entrar
essere a dieta: fazer regime, estar de regime
essere in contatto: estar em contato
essere in ritardo: estar atrasado/a
fare foto: tirar fotos
fare una ricerca su Internet: fazer uma pesquisa na
Internet
figurati!: imagine!
filmato, il: filme, vídeo
finestra, la: janela
formaggio, il (pl. i formaggi): queijo
forse: talvez
fresco/a: fresco/a
frigo: geladeira
funzione, la: função
gadget, il (pl. i gadget): novidades tecnológicas, brindes
generale: geral
grazie mille!: muito obrigado/a!
grazie tante!: muito obrigado/a!
griglia, la: Grade
guanto, il: luva
il resto: o resto
in due momenti diversi: em dois momentos diferentes
in media: em média
in particolare: em particular
incertezza, l’ (f.): incerteza
incontrare: encontrar
indirizzo e-mail, l’: endereço de e-mail
instant messaging: trocar mensagens instantâneas
internazionale: internacional
intervistare: entrevistar
l’ordine giusto: a ordem correta
là (avv.): lá, aí
le parti in blu: as partes em azul
leggere i fumetti: ler as histórias em quadrinhos
libreria, la: livraria, estante
lingua parlata, la: língua falada
livello, il: nível
localizzare: localizar
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luminoso/a: luminoso/a
ma sai che ore sono?!: mas você sabe que horas são?
mah, non so...: sei lá...
marca, la: marca
medico, il (pl. i medici): médico
meglio (avv.): melhor
meno frequente: menos frequente
menù, il (pl. i menù): menu
messaggio, il (pl. i messaggi): mensagem
mezzi di comunicazione, i: meios de comunicação
mezzo, il: meio
modello, il: modelo
modo, il: maneira
molto (avv.): muito
motivo, il: motivo
negozio di abbigliamento: loja de roupas
negozio di cellulari, il: loja de celulares
negozio, il: loja
nessuno/a: ninguém
niente: nada
non c’è di che!: não tem de quê!
non fa per te: não é para você
non hai niente di meglio da fare?: você não tem nada
melhor para fazer?
non mi serve: não me serve
oggetto, l’: objeto
ognuno di loro: cada um deles
oltre (avv.): além
ombrello, l’: guarda-chuva
online: online
orario, l’: horário
parete: parede
partita di calcio, la: jogo de futebol
partita, la: jogo (de futebol, vôlei, basquete)
partitivo, il: partitivo
per caso: por acaso
per strada: na rua
pericolo, il: perigo
pericoloso/a: perigoso/a
pianta, la: planta
più avanti: mais adiante
più frequente: mais frequente
portare: levar
possessivi, i: possessivos
possesso, il: posse
possibilità, la: possibilidade
posta, la: correio
poster, il (pl. i poster): pôster
prego!: de nada!
preposizione articolata, la: preposição unida a um artigo
determinado
preposizione semplice, la: preposição simples
preside, il/la: diretor da escola
probabilmente (avv.): provavelmente
pronto!: pronto!
prossimo/a: próximo/a

qualche: alguns/algumas
qualcosa di interessante: alguma coisa interessante
quanto è bella...: como é bonita...
raffigurato/a: representado/a
ragazzi in contatto: meninos/as em contato
rapporto, il: relação
ricarica per il telefonino, la: recarga para telefone
celular
ricerca informazioni: busca de informações
ringraziamento, il: agradecimento
ringraziare: agradecer
rinnovare: renovar
salire: subir
scale, le: escadas
scambiare: trocar
scaricare: baixar (da internet)
scarpa, la: sapato
sciopero: greve
sciopero generale, lo: greve geral
scorretto/a: incorreto/a
scrivania, la: escrivaninha
se: se
sei in ritardo, sai!: você está atrasado, sabe!
servizio, il: serviço
siamo già in ritardo: já estamos atrasados/as
sicuramente (avv.): com certeza
sicuro/a: seguro/a
soggiorno, il: sala de estar
solito/a: costumeiro/a
sopra: acima
sorpreso/a: surpreso/a
sotto casa tua: embaixo da sua casa
sottolineare: sublinhar
speciale: especial
spendere: gastar
spettacolo, lo: espetáculo
stagione, la: estação do ano
su Canale 5: no Canal 5
su quale canale: em que canal
su, andiamo!: força, vamos!
sulla parete: na parede
superare: superar
supertecnologico/a: supertecnológico
tabaccheria, la: tabacaria
tavolo, il: mesa
telecomando del televisore, il:  controle remoto da
televisão
telefonare:  telefonar
televisore, il: televisão
tesoro, il: tesouro
tessera, la: pedra
torna presto: volte logo
torta, la: bolo
tra quanto parte l’autobus?: daqui a quanto tempo parte
o ônibus?
traffico: trânsito
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troppo/a: demais
ultimi modelli: últimos modelos
un attimo che...: (espere) um momento, que...
un po’ prima: um pouco antes
usare di più: usar mais
uscire di casa: sair de casa
uso, l’: uso
utile: útil
velocemente (avv.): rapidamente
veramente (avv.): na verdade
vestito, il: roupa
videoconferenza: videoconferência
vieni con me?: vem comigo?
visitare: visitar
vocabolario, il: vocabulário

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
acquario, l’ (pl. gli acquari): aquário
aria condizionata, l’: ar condicionado
aria, l’: ar
cattedra, la: cátedra
cuccia, la: “cama” de animais domésticos
dentista, il/la: dentista
lampada, la: lâmpada
maglietta, la: camiseta
naturalmente (avv.): naturalmente
palestra, la: academia de ginástica
parcheggiare: estacionar
piscina, la: piscina
poltrona, la: poltrona
scarpe da ginnastica, le: tênis (tipo de calçado)
sono nato/a: nasci
stadio, lo (pl. gli stadi): estádio
stanza, la: quarto
tennis, il: tênis
tranquillo/a: tranquilo/a
ufficio, l’ (pl. gli uffici): escritório
vivere: viver

Unità 4 – Una festa
LIBRO DI CLASSE
a causa di...: por causa de...
ad un certo punto: a uma certa altura
agosto, l’: agosto
all’inizio: no começo
appena (avv.): acabar de, recém
appendere (p.p. appeso): pendurar
aprile, l’ (m.): abril
arrivare in tempo: chegar na hora
auguri!: parabéns!
ausiliare, l’ (m.): auxiliar
autunno, l’: outono
avere ragione: ter razão
avvenimento, l’: acontecimento
avverbi di tempo, gli: advérbios de tempo
baci, i (sg. il bacio): beijos

bastare: bastar
biglietto di auguri, il: cartão de felicitações
biglietto, il: cartão, bilhete
bisogna (inf. bisognare): é preciso
borsetta, la: bolsa a tiracolo, bolsinha
breve: breve
bugia, la: mentira
buon compleanno!: feliz aniversário!
cadere: cair
calciatore, il: jogador de futebol
calcolo, il: cálculo
candelina, la: velinha
cantante, il/la: cantor/ora
cantare: cantar
caricare: carregar
caro/a: querido/a
cartellone, il: cartaz
che è successo?: o que aconteceu?
che tipo di...: que tipo de...
chiacchierare: bater papo
chiamare: telefonar, chamar
chissà: quem sabe, sabe-se lá
chiudere (p.p. chiuso): fechar
com’è andata?: como foi? (qual foi o êxito)
come mai...?: por que...?
come si forma?: como se forma?
compiere: compri
comune: comum
confermare: confirmar
cos’è successo?: o que aconteceu?
così (avv.): assim
credibile: acreditável
cronologico/a: cronológico
dare una festa: dar uma festa
dare una mano: dar uma mão
data di nascita, la: data de nascimento
data, la: data
di seguito: em seguida
dicembre, il: dezembro
disco, il: disco
diventare: tornar-se
dopo le due: depois das duas (horas)
drammatizzare: dramatizar
dunque: portanto
e già che ci siamo: e já que estamos aqui
esagerato/a: exagerado/a
estate, l’ (f.): verão
fantastico/a: fantástico/a
fare gli auguri: dar os parabéns
fare la spesa: fazer compras (no supermercado)
febbraio, il: fevereiro
festa del papà, la: dia dos pais
festa della donna, la: dia das mulheres
festa della mamma, la: dia das mães
festa di compleanno, la: festa de aniversário
festa nazionale, la: festa nacional
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festa religiosa, la: festa religiosa
festeggiare: festejar, comemorar
festeggiato/a, il/la: aniversariante
fiore, il: flor
forte!: legal!, massa!
freddo, il: frio
gennaio, il: janeiro
gioco, il: jogo, brincadeira
gioco di società, il: jogo de mesa
gioielleria, la: joalheria
ieri (avv.): ontem
immaginare: imaginar
indietro (avv.): atrás
inizio, l’ (pl. gli inizi): início
innamorato/a: apaixonado/a
inventare: inventar
inverno, l’: inverno
invitato, l’: convidado
ipotesi, l’ (pl. le ipotesi): hipótese
l’ora della verità: a hora da verdade
l’unico fatto negativo: o único fato negativo
linea, la: linha
lista, la: lista
litigare: brigar
locale, il: bar, lugar para diversão
magari (avv.): talvez
maggio, il: maio
maggiorenne: maior de idade
maglietta, la: camiseta
maglione, il: suéter
martedì scorso: terça-feira passada
mistero, il: mistério
montagna, la: montanha
movimento, il: movimento
neanche: nem mesmo
negozio di dischi, il: loja de discos
neppure: nem mesmo
nome di battesimo, il: nome de batismo
non è il modo questo di...: não é este o modo de...
non lo so: não sei
novembre, il: novembro
onomastico, l’: onomástico
orale: oral
orecchino, l’: brinco
organizzare: organizar
parenti, i (sg. il parente): parentes
parrucchiere, il: cabeleireiro
participio passato: particípio passado
particolare: particular
passato, il: passado
passato prossimo, il: pretérito perfeito
patente di guida, la: carteira de motorista
per prima cosa: em primeiro lugar
perdere (p.p. perso): perder
pianeta, il: planeta
pilota, il/la: piloto

più (avv.): mais
più tardi: mais tarde
positivo/a: ositive/a
premio, il: prêmio
prima (avv.): antes
primavera, la: primavera
problema, il (pl. i problemi): problema
profumeria, la: perfumaria
profumo, il: perfume
proprio: mesmo, próprio
realtà, la: realidade
regalare: presentear
restare: ficar
ricevere: receber
San Valentino: dia dos namorados
scendere (p.p. sceso): descer
scherzare: brincar
sciopero, lo: greve
scorso/a: passado/a
seguente: seguinte
sia... sia...: tanto... quanto...
signorina, la: senhorita
situare: situar
soldi, i: dinheiro
soltanto che...: só que...
somiglianza: semelhança
sparire: desaparecer
spegnere (p.p. spento): desligar
stanco/a: cansado/a
stato in luogo: permanência em lugar
strano/a: estranho/a
subito (avv.): imediatamente
sulla base di...: baseado em...
tanti auguri a te: parabéns para você
telefonata, la: telefonema
tempo fa: algum tempo atrás
tipo: do tipo
tranne: exceto
trattare: tratar
tre giorni fa: três anos atrás
ultimamente (avv.): ultimamente
un sacco di...: um monte de...
venire in tanti: vir muita gente
verbi intransitivi, i: verbos intransitivos
verbi riflessivi, i: verbos reflexivos
verbi transitivi, i: verbos transitivos
verità, la: verdade
videogame, il (pl. i videogame): vídeo game
vincere (p.p. vinto): vencer
votare: votar

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
albergo, l’: hotel
andare via: ir embora
avere la testa fra le nuvole: ter a cabeça na lua
(literalmente, nas nuvens)



Progetto italiano junior 1

GLOSSÁRIO

Edizioni Edilingua 13

bravo!: muito bem!
campeggio, il: acampamento
cartolina, la: cartão postal
categoria, la: categoria
dimenticare: esquecer
duomo, il: catedral
esattamente (avv.): exatamente
fare un giro: dar uma volta
finalmente (avv.): finalmente
hai tempo fino a domani per pensarci: você tem tempo
até amanhã para pensar
in base a...: com base em...
indovinare: adivinhar
lei sta con...: ela está com...
ma niente!: mas nada!
mannaggia!: caramba!
meraviglioso/a: maravilhoso/a
museo, il: museu
nuvola, la: nuvem
peggiore: pior
perdere la testa: perder a cabeça
permesso, il: permissão
regione, la: região
sciare: esquiar
scusami (inf. scusare): desculpe-me
sembra proprio di sì: parece que sim
sfortuna, la: azar
sia... che...: seja... que...
una sfortuna che non ti dico: um azar enorme

Unità 5 – A tavola
LIBRO DI CLASSE
a tavola: na mesa
abitudini alimentari, le: hábitos alimentares
accidenti!: puxa!
ad esempio: por exemplo
affatto (avv.): nada
ai funghi: de cogumelo
albero genealogico, l’: árvore genealógica
alimentazione, l’ (f.): alimentação
alla fine del pasto: no final da refeição
allo scopo di...: com o objetivo de...
allora: então
alternativa, l’: alternativa
America, l’: América
antipasto, l’: entrada, antepasto
anzi (avv.): ao contrário
apprezzato/a: apreciado/a
arabo/a: árabe
arancia, l’ (pl. le arance): laranja
aranciata, l’: bebida sabor laranja
arricchito/a: enriquecido/a
artista, l’ (m./f.): artista
assaggiare: experimentar, provar
assente: ausente
attento/a: atencioso, cuidadoso

austriaco/a: austríaco/a
avere fame: ter fome
avere fretta: ter pressa
avere un debole per...: ter uma queda por...
avere voglia di…: ter vontade de...
bella, no?: bonita, não?
bicchiere, il: copo
bici, la (pl. le bici): bicicleta
biscotto, il: biscoito
bistecca ai ferri, la: bife grelhado
bistecca alla fiorentina, la: bife à florentina
boh!: sei lá!
bravo!: muito bem!
brevemente (avv.): em breve, rapidamente
buono/a: bom/boa
burro, il: manteiga
caffelatte, il: café com leite
caloria, la: caloria
campagna, la: campo
caratteristica, la: característica
carino/a: bonito/a
carne, la: carne
cereali, i (sg. il cereale): cereais
che so...: sei lá...
chiaro/a: claro
chiedere aiuto a qualcuno: pedir ajuda a alguém
cibo, il: comida
classe, la: classe
cliente, il/la: cliente
collaborare: colaborar
collaborazione, la: colaboração
complimenti!: parabéns!
comprendere (p.p. compreso): abranger, compreender
conferma, la: confirmação
consigliare: aconselhar
consistere (p.p. consistito): consistir
consumare: consumir
cornetto, il: croissant
cosa c’è di più italiano: o que é mais italiano
costare: custar
cotto/a: cozido/a
cucina italiana, la: cozinha italiana
cucina, la: cozinha
cucinare: cozinhar
cucine regionali, le: cozinhas regionais
cugino/a: primo/a
cuocere (p.p. cotto): cozinhar
dal sapore forte: com sabor forte
dappertutto (avv.): em todos os lugares
dietro l’angolo: atrás da esquina
diffondersi (p.p. diffuso): difundir-se
dimenticare: esquecer
dipende (inf. dipendere; p.p. dipeso): depende
divertente: divertido, legal
diviso/a: dividido/a
dolce: doce
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è arrivato il momento: chegou a hora
egizio/a: egípcio/a
eh, che ne dite?: o que vocês acham, hein?
energia, l’: energia
entusiasta: entusiasta
essere innamorato/a di...: estar apaixonado por...
etichetta, l’: etiqueta
etrusco/a: etrusco/a
euro, l’ (pl. gli euro): euro
evitare: evitar
far ascoltare: fazer (alguém) escutar
far conoscere: mostrar, apresentar
farfalle, le: macarrão “borboleta”
fette biscottate, le: torradinhas
figlio/a, il/la: filho/a
filetto, il: filé
finalmente (avv.): finalmente
forchetta, la: garfo
fritto/a: frito/a
fumo, il: fumo, fumaça
fungo, il: cogumelo
gara, la: competição
gita in campagna, la: passeio no campo
gita, la: passeio
goloso/a: guloso/a
il pasto più importante della giornata: a refeição mais
importante do dia
impressione, l’ (f.): impressão
in basso: na parte de baixo
in breve: brevemente
in sacchetto: em saquinho
infatti: de fato
infine (avv.): enfim
insalata, l’: salada
interpretare: interpretar
invenzione, l’ (f.): invenção
involtini, gli (sg. l’involtino): enroladinhos
lasagne, le: lasanhas
lattina, la: latinha
lavoro di squadra, il: trabalho de equipe
leggenda, la: lenda
maestro/a, il/la: mestre, esperto/a
mancare: faltar
Marco Polo: Marco Polo
melone, il: melão
membro, il: membro
meno male!: ainda bem!
merenda a metà mattina: lanche na metade da manhã
merenda a metà pomeriggio: lanche na metade da tarde
merendina, la: tipo de doce
metà, la: metade
metterci (p.p. messo): levar (tempo)
mi piacciono: gosto de...
mi piace: gosto disso
miele, il: mel
moglie, la (pl. le mogli): mulher, esposa

momento, il: momento
mozzarella, la: queijo tipo mozzarella, mozzarella,
mussarela
nipote, il/la: sobrinho, neto
nipotino/a, il/la: netinho/a; sobrinhozinho/a
nomi di parentela, i: nomes de parentesco
non necessariamente: não necessariamente
nutriente: nutritivo
occasione, l’ (f.): ocasião
ordinare: fazer o pedido
origini della pasta, le: origem do macarrão
ovvio/a: óbvio
pane, il: pão
particolarità, la: especificidade
pasta al dente, la: macarrão “no ponto”
pasta, la: macarrão
pasto, il: refeição
patate fritte, le: batatas fritas
patatine fritte, le: batatas fritas
patatine, le: batatinhas fritas
penne all’arrabbiata, le: penne all’arrabbiata (macarrão
com tempero picante)
penne, le: macarrão de formato cilíndrico
pepe, il: pimenta
per niente: nada
per secoli: durante séculos
piacere (p.p. piaciuto): gostar
piatti e bicchieri di carta: pratos e copos de papel
piatto, il: prato
piccante: picante
più di una volta: mais de uma vez
più volte al giorno: várias vezes por dia
pizza al prosciutto: pizza de presunto
pizza margherita: pizza margherita
pomodoro, il: tomate
popolo, il: povo
portare: levar
povero/a: pobre
preparazione, la: preparação
prezzo, il: preço
primi piatti: primeiros pratos
primo, il: o primeiro
prodotto alimentare, il: produto alimentar
progetto di lavoro, il: projeto de trabalho
progetto, il: projeto
pronto/a: pronto/a
proprio/a: próprio/a
prosciutto di Parma, il: presunto de Parma
provare qualcosa di nuovo: provar alguma coisa nova
punto, il: ponto
punto interrogativo, il: ponto de interrogação
qualche altra idea?: alguma outra idéia?
quanto tempo ci vuole: quanto tempo demora
quello che ci vuole: o que é necessário
raga (ragazzi): gente! (apelativo, gíria)
rapporto di parentela, il: laços de parentesco
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regione, la: região
responsabilità, la: responsabilidade
ricco/a: rico/a
ricetta, la: receita
riciclare: reciclar
rimettere in ordine: colocar em ordem, arrumar
Rinascimento, il: Renascença
riso, il: arroz
romano/a: romano/a
rotondo/a: redondo/a
salato/a: salgado/a
sale, il: sal
saltare il primo: “pular” o primeiro prato
sapore, il: sabor
saporito/a: saboroso/a
scaloppina, la: escalope
scelto/a: escolhido/a
secolo, il: século
secondi piatti: segundos pratos
secondo, il: o segundo
serio/a: sério/a
servire: servir, ter função
Settecento, il: século dezoito
siciliani, i: sicilianos
snack, lo (pl. gli snack): lanchinho
sorella, la: irmã
sorellina, la: irmãzinha
sottile: fino
spaghetti al pesto, gli: espaguete al pesto (molho
composto de folhas de manjericão amassadas com azeite
de oliva, pinoles, alho e sal)
spaghetti al pomodoro, gli: espaguete com molho de
tomate
spaghetti alla carbonara, gli: espaguete alla carbonara
(com ovos e bacon)
specialità della regione, la: especialidade da região
specialità regionale, la: especialidade regional
spendere soldi in qualcosa: gastar dinheiro com alguma
coisa
spremuta d’arancia, la: suco de laranja fresco
spuntino dopo cena: lanchinho, petisco depois do jantar
spuntino prima di cena: lanchinho, petisco antes do
jantar
spuntino, lo: lanche
squadra, la: equipe
stupendo/a: estupendo/a
sugo, il: molho
supermercato, il: supermercado
teoria, la: teoria
tipi di pasta: tipos de macarrão
tipico/a: típico/a
tortellini, i: tortellini
trovarsi: encontrar-se
un paio d’ore: umas duas horas
un tipo di...: um tipo de...
una volta preparato il piatto: depois de preparar o prato

unito/a: unido/a
uovo, l’ (pl. le uova): ovo
utilizzare: utilizar
vai avanti cosi!: continue assim!
venire a pranzo: ir almoçar na casa de alguém
verdura, la: verdura
volerci: empregar tempo
vorrei (inf. volere): gostaria de...
zucchina, la: abobrinha

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
avete fatto bene: vocês fizeram bem
broccoli, i: brócolis
classico/a: clássico/a
corrispondente: correspondente
cose da mangiare: coisas para comer
definizione, la: definição
fortunato/a: sortudo/a
indicato/a: indicado/a
liceo, il: colegial
Ma no!: Não!
mammina: mãezinha
marmellata, la: geléia
mela, la: maçã
mentre: enquanto
napoletano/a: napolitano/a
pastore tedesco, il: pastor alemão
peperone, il: pimentão
sei super!: você é demais!
tedesco/a: alemão/a
vegetariano/a: vegetariano
zucchero, lo: açúcar

Grammatica@junior
Unità introduttiva – Benvenuti!
abbreviato/a: abreviado/a
abitudine, l’ (f.): hábito
accentato/a: acentuado/a
accettato/a: aceito/a
albergo, l’: hotel
analisi, l’ (f.): análise
anche: também
anche se: mesmo que
archeologo, l’: arqueólogo
asparago, l’: aspargo
auto, l’ (f.): automóvel
automobile, l’ (f.): automóvel
bar, il: bar
barista, il/la: barista
belga: belga
brindisi, il: brinde
cadere: cair
cambiare: mudar
ciliegia, la: cereja
cinematografo, il: cinematógrafo
clima, il: clima
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collega, il/la: colega
consonante, la: consoante
crisi, la: crise
di solito: normalmente
eccezione, l’ (f.): exceção
esprimere: exprimir
fantastico/a: fantástico/a
farmacia, la: farmácia
film, il: filme
finale: final
finire - finisco: terminar
forma, la: forma
fotografia, la: fotografia
fresco/a: fresco/a
fuoco, il: fogo
genere, il: gênero
giardiniere, il: jardineiro
gnocco, lo: nhoque
incarico, l’: encargo
indicare: indicar
iniziare: iniciar
invariabile: invariável
invece (avv.): ao invés de
ipotesi, l’ (f.): hipótese
italiano, l’: italiano
la maggior parte: a maior parte
maggiore: maior
medico, il: médico
moglie, la: mulher, esposa
molti/e: muitos/as
monosillabico/a: monossilábico
obbligatorio/a: obrigatório
obbligo, l’: obrigação
ormai (avv.): já
pancia, la: barriga
panorama, il: panorama
parte, la: parte
penultimo/a: penúltimo/a
persona, la: pessoa
personale: pessoal
pessimista, il/la: pessimista
pioggia, la: chuva
pneumatico, lo-il: pneumático
preceduto/a: precedido/a
prendere: pegar
problema, il: problema
programma, il: programa
pronome, il: pronome
psicologo, lo: psicólogo
re, il: rei
regista, il/la: diretor
rispettivamente (avv.): respectivamente
sci, lo: esqui
se: se
serie, la: série
sia... che...: seja...que...

sillaba, la: sílaba
sintesi, la: síntese
soggetto, il: sujeito
solo/a: sozinho/a
specie, la: espécie
tassista, il/la: taxista
tema, il: tema
terzultimo/a: antepenúltimo/a
tesi, la: tese
trasformarsi: transformar-se
turista, il/la: turista
valigia, la: mala
vocale, la: vogal
yogurt, lo: iogurte

Unità 1 – A scuola
aggiungere: adicionar
aprire: abrir
grande: grande
in base a...: com base em...
mangiare: comer
niente: nada
particolarità, la: particularidade
per niente: nada
quindi: portanto
raddoppiare: dobrar
radice, la: raiz
raggrupparsi: agrupar-se, formar grupos
regolare: regular

Unità 2 – Tempo libero
accadere: acontecer
acqua, l’: água
apostrofo, l’: apóstrofe
argomento, l’: assunto
attraverso: através
bere: beber
biblioteca, la: biblioteca
bicchiere, il: copo
caratteristica, la: característica
causa, la: causa
complemento d’agente, il: complemento de agente
complemento di luogo, il: complemento de lugar
complemento indiretto, il: complemento indireto
comprare: comprar
contenuto, il: conteúdo
continente, il: continente
davanti (avv.): na frente
definito/a: definido/a
destinazione, la: destinação
durata, la: duração
entro: até (tempo)
fiore, il: flor
ginnastica, la: ginástica
gioia, la: alegria
gita, la: passeio
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gonna, la: saia
impiegato/a: empregado/a
in mezzo: no meio
inizio, l’: início
inverno, l’: inverno
isola, l’: ilha
luogo, il: lugar
maglietta, la: camiseta
materia, la: matéria
materiale, il: material
mercoledì, il: quarta-feira
mezzogiorno, il: meio-dia
modo, il: modo
morire: morrer
motivo, il: motivo
moto da luogo: movimento a partir de um lugar
necessario/a: necessário
paragone, il: comparação
partitivo, il: partitivo
passaggio, il: passagem
passare: passar
passato/a: passado/a
pelle, la: pele
periodo, il: período
piacere: apetecer, gostar
piangere: chorar
più tardi: mais tarde
porre: pôr
portare: levar
possesso, il: posse
precisare: precisar
primavera, la: primavera
provenienza, la: proveniência
qualcuno: alguém
qualità, la: qualidade
rapporto, il: relação
relazione, la: relação
sabato, il: sábado
salire: subir
scarpa, la: sapato
scarpe da ginnastica, le: tênis (tipo de calçado)
scopo, lo: escopo, objetivo, finalidade
sedere: sentar
sedia, la: cadeira
seduto/a: sentado/a
senza: sem
sopra: acima
spegnere: desligar
stato, lo: estado
succedere: acontecer
tardi (avv.): tarde
tenere: segurar
termine di paragone, il: termo de comparação
termine, il: termo
tradurre: traduzir
trarre: trazer

trovarsi: encontrar-se
uso, l’: uso
vuol dire: quer dizer

Unità 3 – In contatto
a cui: ao qual, à qual, aos quais, às quais
approssimativo/a: aproximativo/a
banca, la: banco
commerciale: comercial
concordare: concordar
determinato/a: determinado/a
economia, l’: economia
elemento, l’: elemento
evento, l’: evento
formarsi: formar-se
futuro/a: futuro/a
in genere: em geral
insalata, l’: salada
insieme, l’ (m.): conjunto
laboratorio, il: laboratório
misurabile: passível de medição
mondiali, i: campeonato mondial
olio, l’: azeite
pane, il: pão
per quanto riguarda...: no que diz respeito a...
precisato/a: preciso/a, determinado/a
proprietà, la: propriedade
riferirsi - mi riferisco: referir-se
scorso/a: passado/a
secolo, il: século
sostituire - sostituisco: substituir
specificare: especificar
stanno accadendo: estão acontecendo
tremare: tremer
valere: valer
zucchero, lo: açúcar

Unità 4 – Una festa
accendere (p.p. acceso): acender
accordo, l’: acordo
ammettere (p.p. ammesso): admitir
atmosferico/a: atmosférico/a
camminare: caminhar
complemento oggetto, il: complemento direto
concedere (p.p. concesso): conceder
concludere (p.p. concluso): concluir
copiare: copiar
cornetto, il: croissant
correggere (p.p. corretto): corrigir
correre (p.p. corso): correr
crescere (p.p. cresciuto): crescer
deludere (p.p. deluso): desiludir
difendere (p.p. difeso): defender
dipendere (p.p. dipeso): depender
dirigere (p.p. diretto): dirigir
distinguere (p.p. distinto): distinguir
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distruggere (p.p. distrutto): destruir
dividere (p.p. diviso): dividir
escludere (p.p. escluso): excluir
esplodere (p.p. esploso): explodir
formato/a: formado/a
giungere (p.p. giunto): alcançar
infatti: de fato
insistere (p.p. insistito): insistir
lavarsi: lavar-se, tomar banho
mentre: enquanto
muovere (p.p. mosso): mover
nascere (p.p. nato): nascer
nascondere (p.p. nascosto): esconder
nevicare: nevar
offendere (p.p. offeso): ofender
passeggiare: passear
permettere (p.p. permesso): permitir
piovere: chover
promettere (p.p. promesso): prometer
proporre (p.p. proposto): propor
ridere (p.p. riso): rir
risolvere (p.p. risolto): resolver
rompere (p.p. rotto): quebrar

soffrire (p.p. sofferto): sofrer
spingere (p.p. spinto): empurrar
svegliarsi: acordar
tempo composto, il: tempo (verbal) composto
uccidere (p.p. ucciso): matar
vestirsi: vestir-se
viaggiare: viajar
vivere (p.p. vissuto): viver

Unità 5 – A tavola
accompagnato/a: acompanhado/a
affettivo/a: afetivo/a
alterato/a: alterado/a
babbo, il: pai
caratterizzare: caracterizar
carta d’identità, la: carteira de identidade
condizionale presente, il: presente do subjuntivo
documento, il: documento
figliolo/a, il/la: filhinho/a
fratellone, il: irmão maior
iscrizione, l’ (f.): inscrição
marito, il: marido
passaporto, il: passaporte


