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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 

 
PRIMA DI... COMINCIARE  
al mare: na praia 
anch’io: eu também 
cento: cem (100) 
Che bella sorpresa!: Que 
surpresa boa! 
Che fortuna!: Que sorte! 
chiedere (p.p. chiesto): pedir 
come: como 
continuare a: continuar a 
da domani: a partir de 
amanhã 
da quando aveva dieci anni: 
quando tinha dez anos 
di’!: diga! 
disappunto: desapontamento, 
desilusão 
dopo aver risolto: depois de 
ter resolvido 
esprimere (p.p. espresso): 
expressar, comunicar 
essere d’accordo: ser de 
acordo, concordar 
fa freddo: faz frio, está frio 
funzione comunicativa, la: 
função comunicativa 
futuro: futuro 
hai proprio ragione: tens 
mesmo razão (você tem 
mesmo razão) 
imperfetto: imperfeito 
in montagna: na montanha 
in ritardo: atrasado 
in vacanza: de férias 
indicazioni stradali, le: 
indicações estradais 
l’anno prima: o ano anterior 
leggere (p.p. letto): ler 
litigare: brigar 
mettiti la gonna: coloque a 
saia 

non aprire!: não abrir! 
non fare!: não fazer, não faça 
parere, il: parecer 
passato prossimo: pretérito 
perfeito 
perfettamente (avv.): 
perfeitamente 
più: mais 
proibire: proibir 
pronomi diretti, i: pronomes 
diretos 
pronomi indiretti, i: 
pronomes indiretos 
scegliere (p.p. scelto): 
escolher 
si parlano: falam-se 
sta’ zitto/a!: fique quieto/a! 
toglietevi!: tirem  
trapassato prossimo: 
pretérito mais-que-perfeito 
veniamo a trovarvi: viremos 
encontrar vocês 
  
UNITÀ 1 – AL CINEMA 
LIBRO DI CLASSE  
a metà: pela metade 
a quanto dicono: a quanto 
dizem 
addormentarsi: adormentar-
se 
agente segreto, l’ (m.): 
agente secreto 
al posto tuo: no teu lugar 
all’antica: à moda antiga 
all’interno di: ao interno de 
allontanare da: distanciar de 
altrui: outros 
amaro/a: amargo/a 
anima: alma 
anzi: aliás 
anziano/a: ancião 

attaccare: atacar 
attacco: ataque 
attirare: atrair, chamar a 
atenção 
avvicinarsi: aproximar-se 
bastare: bastar 
bellezza: beleza 
bellissimo/a: belíssimo 
biglietteria: bilheteria 
bistecca: bife, bisteca, 
botteghino: bilheteria 
bravissimo/a: muito bom 
Buddha: Buda 
c’è la fila: tem fila 
cambiare idea: mudar de 
ideia 
candidato/a al premio Oscar: 
candidato/a ao prêmio Oscar 
candidato/a: candidato/a 
candidatura: candidatura 
capeggiato/a: comandado/a 
cartello pubblicitario: cartaz 
publicitário  
casalinga: dona de casa 
Caspita!: Wow! Nossa!  
centro commerciale: centro 
comercial, shopping 
certo/a: certo/a 
che ne dici?: o que você 
acha? 
chitarrista, il/la: guitarrista 
cinefilo/a: cinéfilo/a 
cinematografico/a: 
cinematográfico 
collaborando (inf. 
collaborare): colaborando 
collaborare: colaborar 
comico/a: cômico/a 
commedia: comédia 
compiere: cumprir, executar, 
realizar 
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compositore, il (f. la 
compositrice): compositor 
compreso/a: incluído 
concludersi (p.p. concluso): 
concluir-se 
concorrenza: concorrência 
condizionale composto: 
futuro do presente composto 
condizionale semplice: futuro 
do presente simples 
coniugato/a: conjugado/a 
conservatorio: conservatório 
contributo: contribuição 
da parte di: da parte de  
da una settimana: faz uma 
semana 
decidere di (p.p. deciso): 
decidir 
dedicato/a: dedicado/a 
desiderio: desejo 
destra, la: direita 
di fronte a: defronte a 
di oltre: de além 
diviso/a: dividido/a 
esatto: exato 
esaurito/a: esgotado/a 
estivo/a: estivo/a, verão 
fare del male: fazer mal 
fare il biglietto: comprar o 
bilhete/ingresso 
felicità, la: felicidade 
film d’amore: filme de amor 
film d’animazione: filme de 
animação 
film d’avventura: filme de 
aventura 
film di fantascienza: filme de 
ficção científica 
film poliziesco: filme policial 
finora (avv.): até agora 
genere, il: gênero 
giovanile: juvenil 
“girare” una scena: gravar 
uma cena 
ideologia: ideologia 
imperatore, l’ (m.; f. 
l’imperatrice): imperador 
in 3D: em 3D 
in breve: em breve 
in città: na cidade 
in fretta: rápido  
in maniera: em maneira 
in modo: de modo que 
in tutto: em tudo 
indeciso/a: indeciso/a 
individuare: individuar 

influenzare: influenciar 
innamorarsi di: apaixonar-se 
por 
insegnando (inf. insegnare): 
ensinando 
interessare a: interessar à 
interpretazione, l’ (f.): 
interpretação 
interprete, l’ (m./f.): 
intérprete 
ironia: ironia 
irregolarità, l’ (f.; pl. le 
irregolarità): irregularidade 
lascia perdere!: deixa pra lá!  
lasciamo perdere: deixamos 
pra lá 
leader, il/la: líder 
locandina: cartaz 
lusso: luxo 
macché: mas não, mas que 
nada, até parece 
macchina da presa: máquina 
filmadora 
maleducato/a: mal educado/a 
Mediterraneo: Mediterrâneo 
meglio da solo/a: melhor 
sozinho/a 
metà, la: metade 
mettere da parte: guardar, 
reservar 
mettere in carcere: colocar 
na prisão 
mettersi (p.p. messo): 
colocar-se 
mi presteresti: você me 
emprestaria 
mi sa che...: acho que... 
minimo: mínimo 
mondiale: mundial 
multisala: multissala 
neanche: também não 
Neorealismo: Neorrealismo 
nominare: nominar 
non ho ben capito: não 
entendi direito 
non male!: nada mal! 
nonostante: não obstante 
notare: notar, perceber 
opinione, l’ (f.): opinião 
ora che ci penso: agora que 
penso nisso 
originale: original 
paese, il: país 
parecchio/a: muito/a 
pazienza!: paciência! 
pensiero: pensamento 

per caso: por acaso 
perdere (p.p. perso): perder 
pieno/a di: cheio/a de 
piuttosto: em vez de 
produttore, il (f. la 
produttrice): produtor 
proposto/a: proposto/a 
proprio/a: próprio/a 
pure: embora, mesmo que, 
também, até 
qualche anno fa: alguns anos 
atrás 
qualcosa di diverso: alguma 
coisa de diferente 
qualcosa di simile: algo 
parecido 
Quando si usa?: Quando se 
usa? 
quanto più professionale 
possibile: quanto mais 
profissional possível 
rappresentativo/a: 
representativo/a 
realizzato/a: realizado/a 
realizzazione, la: realização 
recitare: recitar 
regia: direção 
regista, il/la: diretor 
relativo/a a: relativo/a a 
ricerca: pesquisa 
riflettore, il: refletor 
riportare: trazer, referir, 
citar 
rompere (p.p. rotto): quebrar 
ruolo: papel, função 
sala cinematografica: sala de 
cinema 
sala: sala 
sangue, il: sangue 
sbagliato/a: errado/a 
sbrigarsi: despachar-se, 
livrar-se 
scegliendo (inf. scegliere; 
p.p. scelto): escolhendo 
scenografia: cenografia 
“sfigato/a”: azarado/a 
si basa su...: em base a 
simpatizzare: simpatizar 
sinistra, la: esquerda 
snob, lo/la: esnobe 
società, la (pl. le società): 
sociedade 
sparire: desaparecer 
spendere (p.p. speso): gastar 
stanco/a: cansado/a 
stavolta (avv.): desta vez 
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stazione spaziale, la: estação 
espacial 
stivali, gli (sg. lo stivale): 
botas 
straordinario/a: 
extraordinário/a 
superamento: superação 
superiori, le: superiores 
svogliato/a: apático/a 
tantissimo (avv.): tantíssimo, 
muitíssimo 
teenager, il/la: teen-ager, 
adolescente 
terza media: oitava série 
thriller, il: suspense 
ti va di...?: você quer…? você 
está a fim...? 
tirarsi indietro: desistir 
toscano/a: toscano/a (da 
Toscana)  
trafficante di droga, il/la: 
traficante de droga 
trama: trama 
trasferimento: transferência 
trasferirsi: transferir-se 
turno: turno 
una cosa del genere: uma 
coisa do gênero 
vedere (p.p. visto): ver 
venire a contatto: conhecer 
pela primeira vez 
venire a sapere: vir a saber 
vi piacerebbe: vocês 
gostariam 
vincere (p.p. vinto): vencer 
violento/a: violento/a 
violenza: violência 
visto/a: visto/a 
vita: vida 
volto: face, rosto 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
adorare: adorar 
andare a letto: ir para cama, 
ir dormir 
andare in bagno: ir ao 
banheiro 
associare: associar 
beneficenza: beneficência 
causa: causa 
chiacchierare: bater papo 
classi virtuali, le: classes 
virtuais 
contare: contar 
contro: contra 
dare una mano: dar uma mão 

di recente: recentemente 
divisa: uniforme  
donare: doar 
fare gite: fazer passeios 
fare nel futuro: fazer no 
futuro 
fare pratica: praticar 
film romantico: filme 
romântico  
film umoristico: filme 
humorístico 
filmare: filmar 
generoso/a: generoso/a 
gioco di società: jogo de 
sociedade, de ação 
in blu: em azul 
in rosso: em vermelho 
incasso: faturamento 
indossare: vestir 
influenza: influência 
lavoretto: bico, trabalho 
mortalità infantile, la: 
mortalidade infantil 
organizzazione, l’ (f.): 
organização 
povero/a: pobre 
problemi di cuore, i: 
problemas do coração 
riavviare: reiniciar  
risolvere (p.p. risolto): 
resolver 
sbagliarsi: errar, enganar-se  
scolastico/a: escolar 
scuola ideale: escola ideal 
sensibilizzare: sensibilizar 
sentito/a: ouvido/a, 
sentido/a 
soldi, i: dinheiro 
sperare: esperar, ter 
esperança 
spontaneo/a: espontâneo 
stressarsi: estressar-se 
tecnico/a: técnico/a 
utilizzare: utilizar, usar 
voti: notas 
  
UNITÀ 2 – AMORE E LAVORO 
LIBRO DI CLASSE  
a me fa schifo: me dá nojo, é 
horrível, não suporto 
abbandonare: abandonar 
abbreviazione, l’ (f.): 
abreviação 
ad essere sincero/a: para ser 
sincero/a 
all’estero: no exterior 

all’improvviso: de repente, 
inesperadamente 
alla fine di: ao final de  
andare addosso: esbarrar 
angolo: esquina 
annunci, gli (sg. l’annuncio): 
anúncio 
(Facoltà di) Architettura: 
Faculdade de Arquitetura 
arrabbiarsi: irritar-se 
assicurare: assegurar 
assistente legale, l’ (m./f.): 
assistente jurídico 
assolutamente (avv.): 
absolutamente 
attacca discorso: puxar 
assunto 
avvocato: advogado 
barista, il/la: garçom, 
garçonete 
benessere, il: bem-estar 
biologo/a, il/la: biólogo/a 
calma: calma 
calpestare: pisar, pisotear 
cambiamento climatico: 
mudança climática 
cameriere, il (f. la 
cameriera): garçom 
camerino: camarim 
cancellare: apagar 
ce l’ho fatta (inf. farcela): 
consegui 
Censis (Centro Studi 
Investimenti Sociali): centro 
de estudos de investimentos 
sociais 
chirurgo: cirurgião 
colloquio di lavoro: 
entrevista de trabalho 
come fai a...: como faz para… 
commesso/a: vendedor/a 
comparire (p.p. comparso): 
aparecer 
conduttrice, la (m. il 
conduttore): condutora 
confondere (p.p. confuso): 
confundir 
conoscenze, le: 
conhecimentos 
consulente, il/la: consultor 
copia: cópia 
cornice, la: moldura 
corpo umano: corpo humano 
corso della vita: ao longo da 
vida 
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creatore, il (f. la creatrice): 
criador 
cuoco: cozinheiro 
CV: Curriculum vitae (et 
studiorum): Currículum Vitae 
(e Escolar) 
Dai!: Oh! Vamos! Vamos lá! 
dammi un secondo: dê-me 
um segundo 
dare fastidio: incomodar, 
atrapalhar,  
dare un’occhiata: dar uma 
olhada 
di niente: de nada 
disoccupato/a: desocupado, 
desempregado 
disoccupazione, la: 
desemprego 
distratto/a: distraído/a 
dritto (avv.): direto 
è andata bene: foi bem 
ecco fatto: está feito 
(Facoltà di) Economia e 
commercio: Faculdade de 
Economia e Comércio 
edificio: edifício 
elettricista, l’ (m.): 
eletricista 
emigrare: emigrar 
emigrazione, l’ (f.): 
emigração 
esperto/a: experto/a 
esterno/a: externo/a 
eventualmente (avv.): 
eventualmente, possivelmente 
Facoltà di Lettere (e 
filosofia), la: Faculdade de 
Letras (e Filosofia) 
facoltà, le (sg. la facoltà): 
faculdade 
far vedere: mostrar, fazer ver 
(Facoltà di) Farmacia: 
Faculdade de farmácia 
faticoso/a: difícil 
Figurati!: Não importa! Não 
tem de que! Imagina! Que/de 
nada! (informal, 2° pessoa 
singular) 
fissare: fixar 
fumare: fumar 
fumo: fumaça 
giornalista, il/la: jornalista 
(Facoltà di) Giurisprudenza: 
Faculdade de 
Jurisprudência/Direito 
governo: governo 

grafico: gráfico 
guida turistica: guia 
turístico/a 
i pro e i contro: os prós e os 
contras 
immaginario/a: imaginário/a 
(essere) in diretta: ao vivo 
in presenza di: na presença 
de 
industriale: industrial 
ingegnere, l’ (m./f.): 
engenheiro/a 
(Facoltà di) Ingegneria: 
Faculdade de Engenharia 
innamorato/a di: 
apaixonado/a por 
inoltre (avv.): além disso 
interno/a: interno/a 
latino: latino 
laurea: diploma 
laurearsi: formar-se 
lavorativo/a: trabalho 
licenziare: demitir 
(Facoltà di) Lingue (e 
letterature straniere): 
Faculdade de Línguas (e 
Literaturas Estrangeiras) 
ma va’: ah é, deve ser 
maestri elementari, i: 
professores primários 
magari (avv.): quem dera, 
oxalá 
malato/a: doente 
Mannaggia!: Caramba!  
manuale: manual 
matematico: matemático 
(Facoltà di) Medicina: 
Faculdade de Medicina 
medico: médico 
mi scuso di: desculpo-me por 
migliore: melhor 
monitor, il: monitor 
nel frattempo: nesse meio 
tempo, entretanto 
Non fa niente!: Não importa! 
Não faz mal! Esqueça! Tudo 
bem! 
non importa...: não importa, 
não tem importância... 
non mi prendere in giro: não 
caçoar de mim, não brinque 
comigo 
non vedente: cego 
odiare: odiar 
(Facoltà di) Odontoiatria: 
Faculdade de Odontologia 

offerta: oferta 
operaio/a: operário/a 
ottenere: obter 
parlando (inf. parlare): 
falando 
per errore: por erro 
per sbaglio: por engano 
(Facoltà di) Pedagogia: 
Faculdade de Pedagogia 
perché, il: porque, por que 
percorso: percurso 
pilota, il/la: piloto 
pittore, il (f. la pittrice): 
pintor 
Politecnico: escola 
politécnica 
Prego!: De nada! Pois não! Por 
favor! 
presentarsi: apresentar-se 
presso: junto à 
professione, la: profissão 
professioni di domani, le: 
profissionais de amanhã 
professioni di oggi, le: 
profissionais de hoje 
professionista, il/la: 
profissional 
programmatore informatico, 
il: programador informático 
pronomi combinati, i: 
pronomes compostos 
proporsi (p.p. proposto): 
propor-se 
provenire (p.p. provenuto): 
originar 
(Facoltà di) Psicologia: 
Faculdade de Psicologia 
punto debole, il: ponto fraco 
reception, la: recepção 
restituire: devolver 
rientrare: reentrar, tornar 
scambiato/a: trocado/a 
sconosciuto/a: 
desconhecido/a 
Scusa!: Desculpa! 
scusa, la: desculpa 
scusarsi: desculpar-se 
scuse, le: desculpas 
Scusi!: Desculpe! 
segretario/a: secretário/a 
Si figuri!: Não importa! Não 
tem de que! Imagine! Que/de 
nada! (formal 3° pessoa 
singular “lei”) 
si può fare: pode-se fazer 
si sente: ouve-se 
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si trovano: encontram-se 
siccome: visto que 
simile: semelhante, similar 
smettere (p.p. smesso): parar 
spaziale: espacial 
specialista, lo/la: especialista 
stage, lo: estágio 
star, la: estrela 
stare calmo/a: estar tranquilo 
storico, lo: histórico 
studi, gli: estudos 
telecamera: câmera 
filmadora 
tenore, il: tenor 
terza età: terceira idade 
tiramisù, il: tiramisu (doce 
italiano) 
tirocinio: estágio 
titolo di studio: título de 
estudo 
tramite (avv.): através, 
intermediário 
truccatore, il (f. la 
truccatrice): maquiador 
trucco: maquiagem 
unirsi: unir-se 
universitario/a: 
universitário/a 
vado matto/a per: sou 
louco/a por 
veneziano/a: veneziano/a (de 
Veneza) 
veterinario/a: veterinário 
vicinissimo/a: pertíssimo/a, 
muito perto/próximo 
virtuale: virtual 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
a proposito di: a propósito de  
altrimenti (avv.): senão 
aperto/a di cuore: coração 
aberto 
appunti, gli: anotações 
ben pagato/a: bem pago/a 
ben retribuito/a: bem 
retribuído/a 
bilanciare: balancear, 
equilibrar 
cameriera: empregada, 
garçonete 
caramella: bala 
Come mai?: Como? Por que? 
condividere (p.p. condiviso): 
partilhar 
cultura: cultura 
dipendente: dependente 

divertente: divertido 
è un sacco di tempo che: 
é/faz muito tempo que 
egoista: egoísta 
fare comodo: ser útil 
flessibile: flexível 
guadagnare: ganhar 
indipendente: independente 
individualista: individualista 
insegnante di lingue, l’ 
(m./f.): professor de línguas 
maestro/a: mestre, 
professor/a 
materie scientifiche, le: 
matérias científicas 
(Facoltà di) Medicina e 
Chirurgia: Faculdade de 
Medicina e Cirurgia 
mica (avv.): nem, não 
notifiche, le: notificações 
organizzato/a: organizado/a 
pantofole, le: pantufas 
Perché mai?: Por que 
Perché no?: Por que não? 
personalità, la: personalidade 
preciso/a: preciso/a, 
afinado/a, correto/a 
promettere (p.p. promesso): 
prometer 
psicologo/a: psicólogo/a 
qualcuno/a: alguém 
scaricare: descarregar, baixar 
Scordatelo!: Esquece! 
senza che: sem que 
studioso/a: estudioso/a 
un paio di: um par de 
via: por 
 
UNITÀ 3 – VIVERE ON LINE 
LIBRO DI CLASSE  
a quanto pare: a quanto 
parece 
ad alta risoluzione: em alta 
resolução 
affidare: deixar aos cuidados 
agenzia: agência 
aggiornare: atualizar 
altrettanto/a: igualmente 
alzare: levantar 
ambizioso/a: ambicioso/a 
andare avanti: ir em frente 
andare in black-out: ir a 
black-out 
andare peggio: ser pior 
arricchimento: 
enriquecimento 

avere fiducia in: ter 
confiança em 
avvicinare: aproximar 
batteria: bateria 
c’è una storia qui: tem uma 
história aqui 
cammello: camelo 
canale, il: canal 
caratterizzato/a: 
caracterizado/a 
cavarsela: conseguir, sair-se 
bem 
cavo: cabo 
Chi l’avrebbe mai detto!: 
Quem diria! Quem teria dito! 
chiamato/a: chamado/a 
chissà: talvez, quem sabe 
collaborativo/a: 
colaborativo/a 
collegamento: conexão 
collegato/a: conectado/a 
coloro che: aqueles que 
compagnia: companhia 
computer portatile, il: 
computador portátil 
comunicazione, la: 
comunicação 
con i suoi: com seus pais 
concetto: conceito 
concorrente: concorrente 
connessione, la: conexão 
consultare: consultar 
contesto: contexto 
contrasto: contraste 
contribuire: contribuir 
conversazione, la: 
conversação 
costretto/a: forçado/a 
creato/a da: criado/a por 
cresciuto/a: crescido/a 
cyberbullismo: cyberbullying 
da poco: recentemente 
Davvero?! (avv.): Verdade?! 
Realmente?! 
decidere (p.p. deciso): 
decidir 
dedicarsi: dedicar-se 
digitale: digital 
digitando (inf. digitare): 
digitando 
dire in giro: falar por aí 
discutere (p.p. discusso): 
discutir, falar sobre 
disponibile: disponível 
enciclopedia: enciclopédia 
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entrando (inf. entrare): 
entrando 
eppure: porém, apesar de, no 
entanto 
equilibrio: equilíbrio 
equivoco: equívoco 
esagerare: exagerar 
esistere (p.p. esistito): existir 
essere a rischio: estar em 
risco 
evitare: evitar 
fare a meno: resistir 
fiero/a: orgulhoso/a 
fondato/a da: fundado/a por  
fondatore, il (f. la 
fondatrice): fundador 
gratuito/a: grátis, gratuito/a 
guarda che: olha que 
hai fatto di testa tua: você 
fez do teu jeito 
il giorno prima: o dia anterior 
imminente: iminente 
Impossibile!: Impossível! 
impresa: empresa 
in alternativa: em alternativa 
in centro: no centro 
in giallo: em amarelo 
in media: em média 
in nero: em preto 
Incredibile!: Incrível! 
Inacreditável! 
incredulità, l’ (f.): descrença 
indagine, l’ (f.): pesquisa 
infinito/a: infinito/a 
innovazione, l’ (f.): inovação 
insistere (p.p. insistito): 
insistir 
interamente (avv.): 
inteiramente 
introdurre (p.p. introdotto): 
introduzir 
invariabile: invariável 
inviato/a: enviado/a 
istituzione, l’ (f.): instituição 
l’altro ieri: anteontem 
lavorando (inf. lavorare): 
trabalhando 
le voglio molto bene: gosto 
muito dela 
lettore mp3, il: leitor mp3 
lettura: leitura 
limite, il: limite 
macchina da scrivere: 
máquina de escrever 
magari!: talvez, quem me 
dera 

maggiore: maior 
mantenere: manter 
matto/a: louco/a 
me ne sono andato/a (inf. 
andarsene): fui embora 
mentire: mentir 
metà e metà: meio a meio 
milanese: milanês (de Milão) 
Ministero della Difesa, il: 
ministério da defesa 
modernità, la: modernidade 
motore di ricerca, il: motor 
de pesquisa 
nato/a: nascido/a 
nello stesso tempo: ao 
mesmo tempo 
Non ci credo!: Não acredito! 
Non è vero!: Não é verdade! 
Non me lo dire!: Não me 
diga! 
non prova alcun interesse: 
não tem interesse 
oceano: oceano 
oggetto: objeto 
ostacolare: impedir 
perdersi (p.p. perso): perder-
se 
piano piano: lentamente 
Possibile?!: É possível?! 
postare: postar 
praticamente (avv.): 
praticamente 
premere: clicar 
preoccupante: preocupante 
promettere di (p.p. 
promesso): prometer 
pronomi relativi, i: pronomes 
relativos 
qualche forma di 
dipendenza: alguma forma de 
dependência 
qualcosa di peggio: algo pior 
qualcosa non andava: algo 
não fazia sentido 
quantità, la: quantidade 
quello che: aquele que 
ragazzino/a: menininho/a 
rapinatore, il: ladrão 
raramente (avv.): raramente 
reagire: reagir 
relazioni umane, le: relações 
humanas 
reti sociali, le: redes sociais 
riferire: referir 
riferirsi: referir-se 
rilassarsi: relaxar-se 

rimanere (p.p. rimasto): ficar 
rinunciare: renunciar 
rivelare: revelar 
rivoluzionare: revolucionar 
rivoluzione, la: revolução 
rotto/a: quebrado/a 
ruscello: riacho 
saltare un pasto: pular uma 
refeição 
sapeva tutto su di me: sabia 
tudo sobre mim 
scattare: clicar, tirar foto 
Scherzi?!: Você está 
brincando?! 
scientifico/a: científico 
scoprire (p.p. scoperto): 
descobrir 
scrivendo (inf. scrivere; p.p. 
scritto): escrevendo 
secondario/a: secundário/a 
segreto: segredo 
sequenza: sequência 
serio/a: sério/a 
servizi pubblici, i: serviços 
públicos 
sfruttando (inf. sfruttare): 
aproveitando 
sia... sia...: seja… seja… 
soggetto: sujeito 
solito/a: mesmo/a, de sempre 
sonno: sono 
sostituito/a: substituto/a 
spazio: espaço 
specifico/a: específico/a 
statistica: estatística 
statistico/a: estatístico/a 
stilare: compilar 
stupidaggine, la: besteira 
suddividere (p.p. suddiviso): 
subdividir 
suoneria: som 
svantaggio: desvantagem 
tappa: etapa 
tardare: atrasar 
tecnologico/a: tecnológico/a 
tempio, il (pl. i templi): 
templo 
ti capita (inf. capitare): 
acontece-te 
ti prende in giro: caçoa-te, 
zomba-te 
tonnellata: tonelada 
trascinare: arrastar 
trascorrere (p.p. trascorso): 
transcorrer, passar 
trascurare: negligenciar 
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tutti quelli che: todos aqueles 
que 
utente, l’ (m.): usuário/a, 
utilizador 
vantaggio: vantagem 
vergognarsi: envergonhar-se 
vicenda: situação 
vita reale: vida real 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
a distanza: à distância 
a portata di mano: ao alcance 
accade (inf. accadere): 
acontece 
alloggiare: alojar, acampar 
alzare il volume: erguer o 
volume 
anniversario: aniversário 
apprendere (p.p. appreso): 
aprender, estudar 
Auguri!: Saudações!  
aumentare: aumentar 
Basta!: Chega! 
bloccare: bloquear 
combinazione, la: 
combinação 
comodino: mesa de cabeceira 
compagnia: companhia 
condurre una vita: conduzir 
uma vida 
contattare: contatar 
contatto: contato 
convincere (p.p. convinto): 
convencer 
crociera: cruzeiro 
di anno in anno: de ano em 
ano 
diffusione, la: difusão 
elencare: elencar 
esagono: hexágono 
familiari, i (sg. il familiare): 
familiares 
fare da sé: fazer você mesmo 
fare tardi: estar atrasado 
fenomenale: fenomenal 
fermarsi: parar 
girare un video: gravar um 
vídeo 
informatico/a: informático/a 
intervistato/a: entrevistado/a 
laboratorio: laboratório 
lavagna interattiva: lousa 
digital 
lavori domestici, i: trabalhos 
domésticos 
linguistico/a: linguístico/a 

magnifico/a: magnífico/a 
moderazione, la: moderação 
nativi digitali, i: nativos 
digitais 
neologismo: neologismo 
Per niente!: Por nada! 
pigliare: pegar 
pittrice, la (m. il pittore): 
pintora 
ponte, il: ponte  
potentissimo/a: muito 
potente 
prenotare: reservar 
propaganda politica: 
propaganda política 
proverbio: provérbio 
pubblicare: publicar 
pubblicità commerciale, la: 
publicidade comercial 
rapporti sociali, i: relações 
sociais 
relazioni umane, le: relações 
humanas 
rendere (p.p. reso): devolver 
restare in contatto: ficar em 
contato 
rete sociale, la: rede social 
richiesta d’amicizia: pedido 
de amizade 
risalire: remontar 
ritrovarsi: reencontrar-se 
salutare: saudável 
Salute!: Saúde! 
sano/a: saudável 
scattare una foto: tirar uma 
foto 
sedentario/a: sedentário/a 
suonata la campanella: 
tocada a campainha 
t’amo: te amo 
tasca: bolso 
trascrivere (p.p. trascritto): 
escrever, transcrever 
valere (p.p. valso): valer 
  
UNITÀ 4 – IN ITALIA 
LIBRO DI CLASSE  
a piedi: a pé 
abitante, l’ (m./f.): habitante 
accogliente: confortável 
accorgersi (p.p. accorto): 
notar, perceber 
Adriatico: Adriático 
affari, gli: negócios 
agitato/a: agitado/a 
Alpi, le: Alpes 

ambito: âmbito 
antichità, l’ (f.): antiguidade 
antico/a: antigo/a 
appendere (p.p. appeso): 
pendurar 
appropriato/a: apropriado/a 
appunto (avv.): realmente 
artistico/a: artístico/a 
attraente: atraente 
autorevole: influente 
Basilica di San Pietro, la: 
Basílica de São Pedro 
Belpaese, il: belo país 
brano: faixa 
brochure pubblicitaria, la: 
folheto publicitário 
budget, il: budget 
c’è il sole: tem sol 
c’è vento: tem vento 
calmo/a: calmo/a 
campanile, il: campanário 
canale, il: canal 
caotico/a: caótico/a 
capitale, la: capital 
castello: castelo 
celebre: célebre 
Che tempo fa?: Que tempo 
faz? 
citato/a: citado/a 
classifica: classificação 
classificato/a: classificado/a 
colto/a: culto/a 
combattere: combater 
comparazione, la: 
comparação 
comportamento: 
comportamento, conduta 
confronto: confronto 
continuamente (avv.): 
continuamente 
contraddire (p.p. 
contraddetto): contradizer 
convenire (p.p. convenuto): 
concordar 
coperto/a: coberto/a 
Cosa ti ha preso?: O que te 
deu? O que aconteceu com 
você? 
costruito/a: construído/a 
d.C. (dopo Cristo): d.C. 
depois de Cristo 
debole: fraco/a 
deluso/a: desiludido/a 
denaro: dinheiro 
dettagliato/a: detalhado/a 
di giorno in giorno: dia a dia 
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divertimento: diversão 
dolcissimo/a: muito doce 
efficiente: eficiente 
esattezza: exatidão, precisão 
Etna, l’ (m.): Etna 
faccia: face, rosto 
fare spese: fazer compras 
(alimentares) 
fin dall’inizio: desde o início 
fiume, il: rio 
fontana: fonte 
forte: forte 
frenetico/a: frenético/a 
frequenza: frequência 
fretta: pressa 
furto d’auto: roubo de carro 
godersi: desfrutar, aproveitar 
golfo: golfo 
gradi dell’aggettivo, i: graus 
do adjetivo 
gradi, i: graus 
graduatoria: posição, 
classificação 
grandissimo/a: muito grande 
guardando (inf. guardare): 
olhando 
in aumento: em aumento 
in barca: no barco 
in cima: ao topo 
in diminuzione: em 
diminuição 
in futuro: no futuro 
inquinamento: poluição 
intorno (avv.): em torno 
invidia: inveja 
lasciamo stare: deixamos prá 
lá 
metropoli, la (pl. le 
metropoli): metrópoles 
microcriminalità, la: 
pequenos crimes 
migliorare: melhorar 
miniatura: miniatura 
moderato/a: moderado/a 
mosso/a: encrespado/a 
natalità, la (f.): natalidade 
nebbia: neblina 
necessario/a: necessário/a 
neve, la: neve 
nevica (inf. nevicare): neva 
non l’ha presa bene: não 
gostou muito, não aceitou 
muito bem 
nuvoloso/a: nublado/a 
ordine pubblico, l’: ordem 
pública 

osservare: observar 
osservazione, l’ (f.): 
observação 
ovviamente (avv.): 
obviamente 
Palazzo Ducale, il: Palácio 
Ducal 
paragone, il: comparação 
parametro: parâmetro 
peggiore: pior 
per spazio: por espaço 
pettegolo/a: fofoqueiro/a 
pigro/a: preguiçoso/a 
pioggia: chuva 
piove (inf. piovere): chove 
piovoso/a: chuvoso/a 
precisare: especificar 
premiato/a: premiado/a 
prendere il sole: tomar sol 
prevedendo (inf. prevedere; 
p.p. previsto): fornecendo 
previsioni meteorologiche, 
le: previsões meteorológicas 
prima di tutto: antes de tudo 
pro capite: pro capita 
provincia: província 
quotidiano economico, il: 
quotidiano econômico 
rapina: assalto 
reddito: renda 
rendere (p.p. reso): tornar, 
fazer 
ricchezza: riqueza 
richiedere (p.p. richiesto): 
necessitar, exigir 
riguadagnare: recuperar 
ripresa: recuperação 
rivincita: vingança 
scheda: ficha 
se è per quello: se é por isso 
sereno/a: sereno/a 
servizi: serviços 
si nota: nota-se 
Sicilia: Sicília 
sospiri, i: suspiros 
spiaggia: praia 
spiegazione, la: explicação 
splendere: brilhar, 
resplandecer 
spostamento: deslocamento 
stabile: estável 
stabilire: estabelecer 
sullo sfondo: ao fundo 
superiore: superior 
superlativo assoluto: 
superlativo absoluto 

superlativo relativo: 
superlativo relativo 
temperature, le: 
temperaturas 
temporale, il: temporal 
tenere conto di: levar em 
conta 
tira vento: venta 
Tirreno: Tirreno 
Torre pendente, la: Torre 
Pendente 
trascorrere (p.p. trascorso): 
transcorrer, passar 
turistico/a: turístico/a 
vacanze estive, le: férias de 
verão 
variabile: variável 
vario/a: vário/a 
vento: vento 
Vesuvio: Vesúvio 
visitatore, il (f. la 
visitatrice): visitante 
visto che: visto que 
vivace: vivaz 
vivibile: habitável 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
a tempo pieno: em tempo 
integral 
affascinante: fascinante, 
encantador/a 
altezza: altura 
Atene: Atenas 
avverbio: advérbio 
bassissimo/a: muito 
baixo/a,baixíssimo/a  
bene (avv.): bem 
carnevale, il: carnaval 
Che confusione!: Que 
confusão! 
comparativo: comparativo 
complicato/a: complicado/a 
comune, il: município 
cosmopolita: cosmopolita 
costoso/a: caro/a 
curioso/a: curioso/a 
danno: dano 
discussione, la: discussão 
evento: evento 
facilissimo/a: muito fácil, 
facilíssimo/a 
fino a: até 
fondato/a: fundado/a 
francese: francês 
galleria: galeria 
globalizzarsi: globalizar-se 
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goloso/a: guloso/a 
imboccatura: abertura, 
orifício 
influenza: gripe, resfriado 
iniziando (inf. iniziare): 
iniciando 
Ma quale...: Mas qual… 
maggioranza: maioria 
male (avv.): mal 
mediano/a: mediano/a 
minoranza: minoria 
modernizzarsi: modernizar-se 
Neanche per sogno!: Nem no 
sonho! 
nel senso che: no sentido 
que/de 
Niente affatto!: De jeito 
nenhum! De forma alguma! 
nota: nota, observação 
partecipare: participar 
peggio (avv.): pior 
piccolissimo/a: muito 
pequeno, pequeníssimo 
popolato/a: povoado/a 
residente, il/la: residente 
restringersi (p.p. restretto): 
estreitar-se 
riga: linha 
senza dubbio: sem dúvida 
spiegarsi: explicar-se 
spreco: desperdício 
stato: estado 
stipendio: salário 
suggerimento: sugestão 
teatro lirico: teatro lírico 
tecnofilo/a: quem gosta de ou 
ama a tecnologia 
terminare: terminar, acabar 
terrazza: terraço 
Trinità dei Monti: Trinità dei 
Monti (nome de uma igreja)  
tropicale: tropical 
uguaglianza: igualdade 
ultramoderno/a: 
ultramoderno/a 
viaggiatrice, la (m. il 
viaggiatore): viajante 
vicolo: beco, estradinha 
volontà, la: vontade 
  
UNITÀ 5 – LEGGERE 
LIBRO DI CLASSE  
a meno che: a menos que 
a metà film: na metade do 
filme 
a proposito: a propósito 

accontentarsi: satisfazer-se 
affrontare: enfrentar 
al ritorno a casa: de volta 
para casa 
all’ultimo momento: no 
último momento 
alternativa: alternativa 
ammettere (p.p. ammesso): 
admitir 
andare a finire: vai acabar 
andarsene: ir-se embora 
annoiarsi: chatear-se 
anti-eroe, l’ (m.): anti-herói 
appoggiare: apoiar 
archeologia: arqueologia 
assurdo/a: absurdo/a 
Atlantide: Atlântida 
attesa: espera 
augurio: desejo 
aumento: aumento 
autore, l’ (m.; f. l’autrice): 
autor 
baciarsi: beijar-se 
banco: balcão 
battaglia: batalha 
ben tornato/a: bem vindo de 
volta 
bibliotecario/a: 
bibliotecário/a 
biologo/a, il/la: biólogo/a 
bisogna che (inf. bisognare): 
necessário que 
bullo: valentão 
cagnolino: cachorrinho 
capitolo: capítulo 
cartoni animati, i: cartões 
animados 
ce la fai (inf. farcela; p.p. 
fatta): você consegue 
certezza: certeza 
Chi si vede!: (Olha) Quem se 
vê! 
cinquanta: cinquenta 
comunque: de qualquer 
forma 
concordanza dei tempi: 
concordância dos tempos 
confuso/a: confuso/a 
congiuntivo passato: 
pretérito do subjuntivo 
congiuntivo presente: 
presente do subjuntivo 
convincere (p.p. convinto): 
convencer 
copertina: capa 

Cosa ti prende?: O que você 
tem? 
costante: constante 
costruzione, la: construção 
creato/a: criado/a 
criminale, il/la: criminoso/a 
debole: fraco/a 
del tutto: completamente 
detective, il/la: detetive 
di ogni tipo: de todo tipo 
dimenticarsi di: esquecer-se 
de 
dimostrare: demonstrar 
dimostrarsi: demonstrar-se 
disegnatore, il (f. la 
disegnatrice): desenhador 
disturbi alimentari, i: 
distúrbios alimentares 
dubitare: duvidar 
duecento: duzentos 
enigma, l’ (m.): enigma 
eroe, l’ (m.): herói 
esigente: exigente 
espressione impersonale, l’ 
(f.): expressão impessoal 
euro, l’ (pl. gli euro): euro 
fantascienza: ficção científica 
fantasy: fantasia 
fare la corte: cortejar 
finale, il: final 
finita la scuola: terminado o 
período de estudos 
folla: multidão 
frase principale, la: frase 
principal 
frasi dipendenti, le: frases 
dependentes 
furbo/a: esperto/a 
gialli, i: gênero literário de 
romance policial, mistério 
gioielli, i: joias 
giustificarsi: justificar-se 
gridare: gritar 
ha molto da darti: tem muito 
para dar 
horror: horror 
impossibile, l’ (m.): 
impossível 
in arrivo: à frente 
in bianco: em branco 
in disordine: em desordem 
in grigio: em cinza 
in mezzo a: em meio a 
in passato: no passado 
inaspettato/a: inesperado/a 
incertezza: incerteza 
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incubo: pesadelo 
indagare: investigar, indagar 
indagatore, l’ (m.; f. 
l’indagatrice): investigador 
indiani, gli: índios 
indimenticabile: inesquecível 
infatti: de fato, realmente 
ingiustizia: injustiça 
interruzione, l’ (f.): 
interrupção 
invincibile: invencível 
ispirare: inspirar 
ISTAT (Istituto Nazionale di 
Statistica): Instituto Nacional 
de Estatística 
ladro: ladrão 
letteratura: literatura 
lettore, il (f. la lettrice): 
leitor 
liberamente (avv.): 
livremente 
libraio/a: livreiro/a 
libri a fumetti: história em 
quadrinhos 
liceo linguistico, il: liceu 
linguístico 
lontananza: distância 
Madagascar: Madagascar 
marinaio: marinheiro 
meno di un tempo: menos de 
um tempo 
mettendo (inf. mettere; p.p. 
messo): colocando 
mi auguro che (inf. 
augurarsi): desejo que, espero 
que 
mi fa piacere che: estou 
contente que 
mi manchi: sinto tua falta 
misterioso/a: misterioso/a 
mistero: mistério 
modo indicativo: modo 
indicativo 
mostro: monstro 
noir: gênero literário de 
história de crimes 
non è la fine del mondo: não 
é o fim do mundo 
obbligare: obrigar 
occhi chiari, gli: olhos claros 
oggettività, l’ (f.): 
objetividade 
ostacolo: obstáculo 
paradiso: paraíso 
paragrafo: parágrafo 

pare che (inf. parere; p.p. 
parso): parece que 
paura: medo  
pentirsi: arrepender-se 
pericolo: perigo 
più volte: mais vezes 
poesia: poesia 
popolarissimo/a: muito 
popular, popularíssimo/a 
prendere in giro: tirar sarro, 
zombar, caçoar 
prendere sul serio: levar a 
sério 
provare a: tentar  
pubblicato/a: publicado/a 
pubblicazione, la: publicação 
può darsi: pode ser 
racconti, i: histórias 
rappresentare: representar 
recensione, la: crítica, 
resenha 
reparto: departamento 
rimanere male: ficar mal 
risolto/a: resolvido/a 
ritrovare: recuperar 
romanzi, i: romances 
rovinare: arruinar, destruir 
rubare: roubar 
salire: subir 
salvarsi: salvar-se 
sapere a memoria: saber de 
cor, decorar, memorizar 
scambio: troca 
sceneggiatura: roteiro 
scopo: objetivo, meta 
scrittore, lo (f. la scrittrice): 
escritor 
se n’è andato/a (inf. 
andarsene): foi-se embora 
sembra che (inf. sembrare): 
parece que 
semplicemente (avv.): 
simplesmente 
serpentone, il: serpente 
grande 
sfuggire: escapar 
sguardo di ghiaccio: olhar 
gelado 
si vede: vê-se 
smettere di (p.p. smesso): 
parar de 
Smettila!: Pare! 
soggettività, la: subjetividade 
soggettivo/a: subjetivo/a 
sorridere (p.p. sorriso): sorrir 
sospettare: suspeitar 

sotto forma: sob forma 
sparire: desaparecer 
spedizione, la: expedição 
speranza: esperança 
stato d’animo: estado de 
ânimo 
stereo: estéreo 
’sto (questo): este 
temere: temer 
tipografo/a: tipógrafo/a 
tradotto/a: traduzido/a 
tutto qui: isso é tudo 
UFO, gli (sg. l’UFO): UFO 
umoristico/a: humorístico/a 
usando (inf. usare): usando 
va be’: ok, deve ser 
vestito/a di nero: vestido/a 
de preto 
villaggio: aldeia 
vivacissimo/a: muito vivaz, 
animado/a 
vivo/a: vivo/a 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
arrivare al punto: chegar ao 
ponto 
banale: banal 
cappuccio: capuz 
casa editrice, la: casa editora 
collana: série 
cominciando (inf. 
cominciare): começando 
credere: crer 
dopo aver letto: depois de ter 
lido 
dovere, il: dever 
entrambi: ambos 
felpa: suéter 
frasi secondarie, le: frases 
secundárias  
fuori moda: fora de moda 
fuori posto: fora de lugar  
fuori tempo: fora do tempo 
gelosia: ciúme 
giornale, il: jornal 
impegnarsi: comprometer-se 
infastidito/a: irritado/a 
ispirazione, l’ (f.): inspiração 
magari (avv.): talvez, quem 
dera, oxalá 
nascere (p.p. nato): nascer 
nascondere (p.p. nascosto): 
esconder 
non vedo l’ora: não vejo a 
hora 
onesto/a: honesto/a 
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Orazio: Horácio 
perdonare: perdoar 
pescatore, il: pescador 
piacere, il: prazer 
precedente: precedente, 
anterior 
prima che: antes que 
resistere (p.p. resistito): 
resistir 
richiamare: ligar novamente 
rilassante: relaxante 
secchione/a: nerd 
sforzo: esforço 
sinossi, la: sinopse 
stimolo: estímulo 
tascabile: pequenos, que 
estão no bolso 
un pesce fuori dalla sua 
acqua: um peixe fora d’água 
unico/a: único/a 
 
UNITÀ 6 – CHIARIMENTI 
LIBRO DI CLASSE  
a cavallo: a cavalo 
a lume di candela: a luz de 
vela 
affinché: de modo que 
al mio posto: no meu lugar 
altro che: outro que 
amore, l’ (m.): amor 
anche se: também se 
andare fortissimo: é muito 
apreciado/a 
anonimo/a: anônimo 
aspetto culturale: aspecto 
cultural 
auto ibrida, l’ (f.): carro 
híbrido 
azione anteriore: ação 
anterior 
azione contemporanea: ação 
contemporânea 
azione posteriore: ação 
posterior 
battesimo: batismo 
Beato/a te!: Tens sorte! 
benché: apesar de que 
bigliettino: bilhetinho 
bugiardo/a: mentiroso/a 
Buona estate!: Bom verão! 
buono/a: bom/boa 
casella: caixa 
celebrare: celebrar 
centrale: central 
Chi se ne importa: Quem se 
importa 

chiarimento: explicação 
chiarire: esclarecer 
ci è voluto un po’: foi preciso 
um pouco 
ci tengo a te: me importo 
com você 
collega di lavoro, il/la (pl. i 
colleghi / le colleghe): colega 
de trabalho 
compiere: realizar, cumprir 
concludere (p.p. concluso): 
concluir 
confondersi (p.p. confuso): 
confundir-se 
congiunzione, la: conjunção 
culto: culto 
cultura anglosassone: cultura 
anglo-saxône 
da un paio di mesi: por um 
par de meses 
decine, le: dezenas 
decorato/a: decorado/a 
derivare: derivar 
destino: destino 
di persona: pessoalmente 
distinguere (p.p. distinto): 
distinguir 
dono: dom, presente 
dopo che: depois que 
essere di gran moda: è de 
moda 
facendo (inf. fare; p.p. 
fatto): fazendo 
faceva per te: era para você 
fama: fama 
fammi finire: deixe-me 
terminar/concluir 
far cambiare idea: fazer 
mudar de ideia 
farfalle, le: borboletas 
(macarrão gravata) 
farsi capire: fazer-se 
entender 
favore, il: favor 
ferire: ferir 
fertilità, la: fertilidade 
fettuccine, le: fettuccine 
(tagliatele) 
fin dal primo momento: 
desde o primeiro momento 
forma impersonale, la: forma 
impessoal 
gesticolare: gesticular 
gesto: gesto, aceno 
Giappone, il: Japão 
identità, l’ (f.): identidade 

imitare: imitar 
imprenditore, l’ (m.; f. 
l’imprenditrice): empresário 
impulso: impulso 
in bici: em bicicleta 
In bocca al lupo!: Boa sorte! 
in estate: no verão 
in tutto il mondo: em todo o 
mundo 
influenzato/a: afetado/a 
legato/a: ligado/a 
liquirizia: alcaçuz 
lupercalia: lupercalia, festa 
de origem romana ao deus 
Luperco. 
mandare a quel paese: 
mandar para o inferno 
manifestazione, la: 
manifestação 
martire cristiano, il: mártir 
cristão 
massimo/a: máximo/a 
mensa: refeitório 
meritare: merecer 
mettere fine: por um fim 
mettiti nei miei panni: 
coloque-te no meu lugar 
miracolo: milagre 
Non me ne importa (proprio) 
niente: Não me importa 
nonostante: não obstante 
Occidente, l’ (m.): ocidente 
ottenere: obter 
Ottocento: Oitocentos 
ovunque (avv.): em toda 
parte, em todo lugar 
parecchio (avv.): muito 
patrono/a: padroeiro/a 
perché: por que 
perdere il filo: perder o fio 
permettere (p.p. permesso): 
permitir 
piccioncini, i: pombinhos 
piccione, il: pomba 
poco fa: há pouco 
poiché: visto que, porque, 
pois 
precisamente (avv.): 
precisamente, concretamente 
protettore, il (f. la 
protettrice): protetor/a 
rendersi conto: dar-se conta 
ricambiare: dar de volta, 
presentear em troca 
riconciliare: reconciliar 
ridare: dar novamente 
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riferito/a: referido/a 
riflettere: refletir 
riguardare: dizer respeito a 
rito: ritual 
rompere (p.p. rotto): quebrar 
San Valentino: São Valentino 
santo/a: santo/a 
Sardegna: Sardenha 
scatola: caixa 
scelto/a a caso: escolhido/a a 
caso 
scemo/a: idiota 
scooter, lo: mobilete 
sentimento: sentimento 
sostenere: sustentar 
Stati Uniti, gli: estados unidos 
statunitense: americano, 
estadunidense 
su scala industriale: em 
escala industrial 
superiore, il: superior 
te la sei presa (inf. 
prendersela): ficar com raiva 
te ne sei andato/a (inf. 
andarsene): ir embora 
ti voglio bene (TVB): te quero 
bem, gosto de você 
tollerare: tolerar 
Usa, gli: Usa 
va bene: está bem 
vescovo: bispo 
visualizzato/a: visualizado/a 
vivere (p.p. vissuto): viver 
volare: voar 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
anziché: ao invés 
autonomia: autonomia 
cenetta: jantinha 
Che sorpresa!: Que surpresa! 
concetto: conceito 
correttamente (avv.): 
corretamente 
cose in comune: coisas em 
comum 
crescita: crescimento 
dare attenzioni: dar atenção 
discorso: discurso 
egocentrico/a: egocêntrico/a 
epoca: época 
essere nei suoi panni: estar 
no lugar dele/dela 
fa’ come ti pare: faça como 
quiser 
fare pace: fazer as pazes 

festa degli innamorati: dia 
dos namorados 
importare: importar 
incompleto/a: incompleto/a 
interrotto/a: interrompido/a 
me la sono presa (inf. 
prendersela): fiquei com raiva 
nei guai: em apuros 
raggiungere (p.p. raggiunto): 
alcançar 
scarico/a: descarregado/a 
soffrire (p.p. sofferto): sofrer 
spento/a: desligado/a 
squillare: tocar (telefone) 
telefonico/a: telefônico/a 
tempo verbale, il: tempo 
verbal 
tenda: barraca 
  
MINI TEST  
affetto: afeto, afeição 
caos, il: caos 
esclamazione, l’ (f.): 
exclamação 
fare un pasticcio: fazer 
bagunça 
fine, la: fim, final 
intenso/a: intenso/a 
letterario/a: literário/a 
modo verbale: modo verbal 
novità, la: novidade 
omicidio: homicídio 
opera cinematografica: obra 
cinematográfica 
polizia: polícia 
posta elettronica: correio 
eletrônico 
profondo/a: profundo/a 
provare vergogna: sentir 
vergonha 
simpatia: simpatia 
tastiera: teclado 
usato/a: usado/a 
utilizzando (inf. utilizzare): 
utilizando 
verbo riflessivo: verbo 
reflexivo 
  
MATERIALE SITUAZIONI 
COMUNICATIVE  
a prova di bomba: ser 
inatacável, ser seguro 100% 
abisso: abismo 
aggregazione, l’ (f.): 
agregação 

albergo a tre stelle: hotel 
três estrelas 
ambientato/a: ambientado/a 
amico/a intimo/a: amigo/a 
íntimo/a 
apps (applicazioni): apps 
(aplicações) 
avere alle spalle: por trás 
avere in mente: ter em 
mente 
biglietto aereo: passagem 
aérea 
brillante: brilhante 
caduta: queda 
camera doppia: quarto duplo 
(para duas pessoas) 
Catacombe, le: Catacumbas 
complesso/a: complexo/a 
condannare: condenar 
controllato/a: controlado/a 
decisivo/a: decisivo/a 
dimensione, la: dimensão 
diretto/a: direto/a, 
diretamente 
dissidenza: dissidência 
dittatura: ditadura 
doloroso/a: dolorido/a, 
doloroso/a 
dossier, il: dossiê 
drago: dragão 
effettivamente (avv.): na 
realidade 
esplosivo/a: explosivo/a 
fare una bella figura: fazer 
uma boa impressão 
fedele: fiel 
ferita: ferida 
Foro romano, il: Fórum 
Romano 
giallista, il/la: escritor de 
mistério 
giornalino: jornalzinho, gibi 
grammi, i: gramas 
illegale: ilegal 
improvvisando (inf. 
improvvisare): improvisando 
in autobus: no ônibus 
in bianco e nero: em preto e 
branco 
in fuga: em fuga 
incluso/a: incluído/a 
innamorato/a cotto/a: 
loucamente apaixonado/a 
inutile: inútil 
investigatore, l’ (m.; 
l’investigatrice): investigador 



Progetto italiano Junior 3 
Glossário 

 

Edizioni Edilingua 13

ironizzando (inf. ironizzare): 
ironizando 
laguna: laguna 
leggero/a: leve 
mattino libero, il: manhã 
livre 
memoria: memória 
metafora: metáfora 
Musei Vaticani, i: Museus do 
Vaticano 
narrativa: narrativa 
offerto/a: oferecido/a 
partenza: partida 
peso: peso 
Piazza San Marco: Praça São 
Marcos 
poliziotto/a: policial 
Ponte dei Sospiri, il: Ponte 
dos Suspiros 
prendere a pretesto: sob o 
pretexto 
processore, il: processador 
promozioni, le: promoções 
promuovere (p.p. promosso): 
promover 
raccontato/a: contado/a 
ricominciare: recomeçar 
rigido/a: rígido/a 
risoluzione, la: resolução 
ritratto/a: retratado/a 
salvezza: salvação 
sanare: sanar, curar 
scoprirsi (p.p. scoperto): 
descobrir 
sequestrare: sequestrar 
sistema operativo, il: sistema 
operativo 
sistemazione, la: alojamento 
spostarsi: mover-se 
sui 300-350 euro: entre 300-
350 euros 
traghetto: balsa, ferry-boat 
vale la pena: vale a pena 
velocità, la: velocidade 
visita guidata: visita guiada 
volo aereo, il: voo aéreo 
  
GRAMMATICA@JUNIOR 
Unità 1 – Al cinema 
coniugazione, la: conjugação 
desinenza: desinência, fim 
formato/a: formado/a 
in riferimento a: referente à 
particolarità, la: 
particularidade 
radice, la: raiz 

sui 18 anni: mais de 18 anos 
Unità 2 – Amore e lavoro 
complemento oggetto: objeto 
direto 
genere, il: gênero 
indicato/a: indicado/a 
numero: número 
precedere: acontecer, 
preceder 
rispettivamente (avv.): 
respectivamente 
tempi composti, i: tempos 
compostos 
Unità 3 – Vivere on line  
articolo determinativo: artigo 
determinado 
ausiliare, l’ (m.): auxiliar 
azione in corso, l’ (f.): ação 
em andamento 
chiarezza: clareza 
colloquiale: coloquial 
concordare: concordar 
contenere: conter 
corrispondente: 
correspondente 
desiderato/a: desejado/a 
doppio/a: duplo/a 
evidenziare: evidenciar 
futuro immediato: futuro 
imediato 
gerundio: gerúndio 
indicare: indicar 
introdurre (p.p. introdotto): 
introduzir 
invariabile: invariável 
nome, il: nome 
oggetto diretto: objeto direto 
possesso: posse 
preposizione articolata, la: 
preposição articulada 
preposizione, la: preposição 
progressivo/a: progressivo/a 
pronome dimostrativo, il: 
pronome demonstrativo 
prossimità, la: proximidade 
sono detti: são chamados 
sostantivo: substantivo 
sostituire: substituir 
tempi semplici, i: tempos 
simples 
variabile: variável 
verbi fraseologici, i: verbos 
fraseológicos 
Unità 4 – In Italia 
conto corrente, il: conta 
corrente 

espresso/a: expresso/a 
in rapporto a: em relação a 
in vendita: à venda 
inferiore: inferior 
infimo/a: ínfimo/a, menor 
malissimo (avv.): malíssimo 
minimo/a: mínimo/a 
minore: menor 
moltissimo (avv.): muitíssimo 
pessimo/a: péssimo/a 
pochissimo (avv.): 
pouquíssimo 
poco (avv.): pouco 
si forma (inf. formarsi): 
forma-se 
si riferiscono (inf. riferirsi): 
referem-se 
supremo/sommo: 
supremo/sumo 
Unità 5 – Leggere 
obiettività, l’ (f.): 
objetividade 
pronomi personali soggetto, 
i: pronomes pessoais do 
sujeito 
raddoppiare: redobrar 
si dice: diz-se 
temporale: temporal 
Unità 6 – Chiarimenti 
automaticamente (avv.): 
automaticamente 
chiunque: qualquer um 
comportarsi: comportar-se 
comunque: de qualquer 
maneira 
coniugarsi: conjugar 
dovunque: algum lugar, 
qualquer lugar 
in quell’occasione: naquela 
ocasião 
maturo/a: maduro/a 
necessità, la: necessidade 
normalmente (avv.): 
normalmente 
qualsiasi: qualquer 
qualunque: cada, todos 
specificato/a: especificado/a 
tifare: torcer 
  
ATTIVITÀ VIDEO  
Unità 1 – Al cinema  
a me piace un sacco: eu 
gosto muito 
cinema multisala, il: cinema 
multissala 
danno il film: filme que passa 
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in particolare: em particular 
ipotizzare: hipotetizar, supor, 
pressupor 
ordine cronologico, l’ (m.): 
ordem cronológica 
rispettivo/a: respectivo/a 
Unità 2 – Un incontro 
commercialista, il/la: 
consultor de empresas 
giudice, il/la: juiz 
grafico/a: gráfico/a 
musicista, il/la: músico 
impiegato/a bancario: 
empregado/a bancário/a 
impiegato/a postale: 
empregado do correio 
menzionato/a: mencionado/a 

spiritoso/a: engraçado/a 
Unità 3 – Vita virtuale  
cercando (inf. cercare): 
procurando 
essere in contatto: estar em 
contato 
successivamente (avv.): 
sucessivamente 
via chat: por chat 
Unità 4 – Finalmente a 
Milano  
Eccoci!: Aqui estamos! Ei-nos 
aqui! 
in confronto a: em 
comparação a 
presentatore, il (f. la 
presentatrice): apresentador 

verifica: controle 
visitato/a: visitado/a 
Unità 5 – In giro per la città 
comunicare: comunicar 
Novecento: Novecentos 
Unità 6 – Alla fine...  
ce l’ha fatta: conseguiu 
Che c’è che non va?: Qual é o 
problema? 
conoscersi (p.p. conosciuto): 
conhecer-se 
fare segno: fazer sinal 
piramide di Cheope, la: 
pirâmide de Quéops 
stufo/a: cansado/a 

 


