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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 – Prima di... 
cominciare  
LIBRO DI CLASSE  
abbinare: combinar 
burro: manteiga 
cellulare, il: celular, o 
chiacchierare: conversar 
chiedere: pedir / perguntar 
contorno: 
acompanhamento 
durante (avv.): durante  
(adv.) 
funzione, la: função, a 
hobby, l’ (m.): hobby, o  
(m.) 
in orario: na hora certa 
iniziare: iniciar 
involtini alla romana, gli:  
enroladinhos  
de carne à romana, os 
navigare: navegar 
perciò: por isso 
perdere: perder 
rifiutare: recusar 
scarico/a: descarga 
un sacco di...: um monte  
de... 
verificare: verificar 
volentieri (avv.): com  
prazer (adv.) 
zaino: mochila 
 
Unità 1 – Progetti...  
extrascolastici 
LIBRO DI CLASSE  
a caso: a caso, qualquer 
a fianco: ao lado 
a proposito di...: a propósito de... 
a volte: às vezes 

Acquario: Aquário 
alla rinfusa: misturados/as 
ambientale: ambiental 
ambiente, l’ (m.): meio- 
ambiente, o (m.) 
ambiguo/a: ambíguo/a 
amichevole: amigável / 
amistoso/a 
andare d’accordo: 
entender-se 
andare in giro: ir por aí 
animale domestico: animal 
de estimação 
appena: apenas, somente 
appendice, l’ (f.): apêndice, 
o (m.) 
appunto: anotação (sub) 
Ariete, l’ (m.): Áries, o 
(signo de)  (m.) 
astro: astro 
astrologia: astrologia 
autonomamente: 
autonomamente 
avanti: frente, adiante 
avere l’occasione di...: ter 
a ocasião/ a chance de ... 
avventura: aventura 
avvocato: advogado 
babilonese: babilônio 
basato/a su...: baseado/a 
sobre... 
base, la: base, a 
basso: baixo 
batteria: bateria 
Bilancia: libra (signo do 
zodíaco) 
biologico/a: biológico/a – 
orgânico/a (de agricultura, 
por ex.)  

bioritmo: biorritmo 
bisogna (inf. bisognare): é preciso 
(inf. ser preciso) 
bosco: bosque 
Campionato: Campeonato 
Cancro: Câncer  
Capricorno: Capricórnio 
celtico/a: celta, céltico/a 
chitarra: violão (clássico, m); 
guitarra (elétrica, f) 
compreso/a: incluído/a – 
compreendido/a 
concorso: concurso 
confermare: confirmar 
conservatorio: conservatório 
consultare: consultar 
contare: contar 
contratto: contrato 
convinto/a: convencido/a 
coraggioso/a: corajoso/a 
corrispondere: corresponder 
costruttivo/a: construtivo/a 
creativo/a: criativo/a 
curiosità: curiosidade 
da grande: quando crescer 
del tutto: totalmente 
descritto/a: descrito/a 
deserto: deserto 
destinatario: destinatário 
distratto/a: distraído/a 
donare: doar, presentear 
ecologia: ecologia 
educazione, l’ (f.): educação, a (f.) 
entusiasmo: entusiasmo 
esatto/a: exato/a 
esperienza, l’ (f.): experiência, a 
(f.) 
evento: evento 
extracurricolare: extracurricular 
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extrascolastico/a: extra-escolar 
fantasia: fantasia 
fiducia: confiança 
figura: figura 
finale: final 
formare: formar 
formativo/a: formativo/a 
forte: forte 
futuro composto: futuro do 
presente composto 
futuro semplice: futuro do presente 
gara: competição 
gemellaggio: irmanação 
Gemelli, i: Gêmeos, os 
gente, la: pessoas, as 
giudicare: julgar 
giurare: jurar 
guida: guia 
indagine, l’ (f.): investigação, a (f) 
indipendente: independente 
inizialmente: inicialmente 
iniziativa: iniciativa 
insistere: insistir 
intendere: entender 
interpretare: interpretar 
intorno a: em volta de 
ipotesi, l’ (f.): hipótese, a (f) 
leader, il: líder, o 
Leone, il: Leão, o 
letterario/a: literário/a 
logico/a: lógico/a 
Luna: Lua 
magari: talvez (poss.), quem dera! 
(desejo) 
manager, il: executivo, o 
mascherina: máscara (enfeite de 
carnaval, produto de beleza), 
fantasia (roupa para carnaval) 
Maya: Maya 
meritare: merecer 
mettere dei soldi da parte : poupar 
dinheiro, guardar o dinheiro, 
economizar 
moderno/a: moderno/a 
mostra: exposição 
musicale: musical 
naturale: natural 
nel corso di...: no decorrer de.... 
nervoso/a: nervoso/a 
nota: obs. / anotação / nota 
(musical) 
nuotare: nadar 
nuovamente: novamente 
ogni tanto: de vez em quando 
onesto/a: honesto/a 
organizzare: organizar 

originale: original 
oroscopo: horóscopo 
ottimista, l’ (m./f.): 
otimista, o /a (m./f.) 
partecipare: participar 
particolarmente: 
especialmente 
patentino: habilitação 
paura: medo 
paziente: paciente 
perfino: até mesmo 
periodico: periódico 
periodo ipotetico: período 
hipotético 
Pesci, i: Peixes, os 
piano: andar (de edifício), 
devagar (adv.), piano 
(instrumento musical) 
pianoforte, il: piano, o 
poesia: poema 
precedente: anterior 
prendere in 
considerazione: tomar em 
consideração, considerar 
prevedere: prever 
previsione, la: previsão,  a 
promessa: promessa 
promettere: prometer 
proporre: propor 
proteggere: proteger 
pulito/a: limpo/a 
raccogliere: recolher, 
coletar, colher 
realista: realista 
realizzare: realizar 
riferimento: referência 
rischio: risco 
ritenere: achar (pensar), 
reter (segurar) 
romantico/a: romântico/a 
Sagittario: Sagitário 
sbagliare: errar 
scherzare: brincar 
scientifico/a: científico/a 
Scorpione, lo: Escorpião, o 
secondo me: na minha 
opinião 
sedicesimo/a: décimo - 
sexto / décima - sexta 
segno zodiacale: signo do 
zodíaco 
seguente: seguinte 
sembra (inf. sembrare): 
parece (inf. parecer) 
sensibile: sensível 

sensibilizzazione, la: 
sensibilização, a 
sesso: sexo 
sfruttare: desfrutar / aproveitar / 
explorar 
si tratta di...: trata-se de.... 
sincero/a: sincero/a 
società: sociedade 
sogno: sonho 
sperare: esperar 
squadra: time, equipe 
stella: estrela 
stradale: rodoviário 
strumento: instrumento 
studio: estúdio, escritório 
sul serio: seriamente 
suonare: tocar 
suscitare: suscitar 
svolgere: desenvolver 
tarocco: tarô 
timido/a: tímido/a 
tipo: tipo 
Toro: Touro 
unico/a: único/a 
usare: usar 
vario/a: vário/a 
Vergine, la: Virgem, a 
verso (avv.): em direção a, para 
(adv.) 
volante: volante 
zodiaco: zodíaco 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
addormentarsi: adormecer 
alla grande: muito bem 
applicazione, l’ (f.): aplicação, a 
(f.) 
argomento: assunto 
assegnare: conferir (um prêmio), 
dar, atribuir (uma tarefa) 
associare: associar 
band, la: conjunto, o 
barzelletta: piada 
Capodanno: Final de Ano, 
Reveillon 
chilo: quilo 
condividere: compartilhar 
contento/a: contente 
coraggio: coragem 
corso: curso 
crucipuzzle, il: quebra-cabeça de 
palavras cruzadas, o 
cultura: cultura 
culturale: cultural 
esame, l’ (m.): exame, o (m.), 
prova, a (f) 
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gastronomia: gastronomia 
giocare a filetto: brincar de jogo da 
velha 
giocatore, il: jogador, o 
grosso/a: grande 
impegno: empenho 
inviare: enviar 
iscriversi: inscrever-se 
lasciare: deixar 
menzionato/a: mencionado/a, 
citado/a 
olimpiadi, gli: olimpíadas, as 
palco: palco:  
pesare: pesar 
profilo: perfil 
quanto/a: quanto/a 
rappresentazione, la: 
representação, a 
recupero: recuperação 
riportato/a: recolocado/a 
robot, il: robô, o 
rumore, il (m.): barulho, ruído, o 
(m) 
scambio: troca 
schema, lo: esquema, o 
scienza: ciência 
spazio: espaço 
studentesco/a: estudantil 
teatrale: teatral 
titolo: título 
un bel po’: bastante 
violino: violino 
 
Unità 2 – Televisione  
LIBRO DI CLASSE 
a lungo: por muito tempo 
a meno che: a não ser que, a menos 
que... 
a. C. (avanti Cristo): a.C. (antes de 
Cristo) 
abituale: habitual, costumeiro 
adeguato/a: adequado/a 
adolescente, l’ (m./f.): adolescente, 
o/a  
amato/a: amado/a 
andare in onda: ir ao ar 
antenna parabolica: antena 
parabólica 
attualità: atualidades 
avere in mente: ter na cabeça 
avvenire: futuro 
azione, l’ (f.): ação, a (f.) 
biondino/a: loirinho/a 
canale, il: canal, o 
Cartagine, la: Cartago, a 

cartone animato: desenhos 
animados 
casa discografica: casa 
discográfica 
ce la farai (inf. farcela): 
vai conseguir (inf. 
conseguir) 
cervello: cérebro 
Cesare: César 
ci sto: concordo 
ciascuno/a: cada um/uma 
Cicerone: Cícero 
Ciclo: Ciclo 
Cleopatra: Cleópatra 
combinazione, la: 
combinação, a 
concluso/a: concluído/a 
cono: cone 
conquistare: conquistar 
contemporaneo/a: 
contemporâneo/a 
convincere: convencer 
coro: coro, coral:  
da anni: há anos 
decina: dezena 
decoder, il: decodificador, 
o 
digitale: digital 
dimensione, la: dimensão, 
a 
disaccordo: desacordo 
documentario: 
documentário 
dolce, il: sobremesa., a, 
doce, o 
elementari, le: primeiro 
ciclo do ensino 
fundamental, o 
episodio: capítulo (de 
novela) 
esagerare: exagerar 
estraneo/a : alheio/a 
fare caso: prestar atenção 
(a alguma coisa), reparar 
(em algo) 
febbre, la: febre, a 
festival, il: festival, o 
fiction, la: novela, a, 
minissérie, a 
film comico, il: filme 
humorístico, o 
film d’azione, il: filme de 
ação, o 
film, il: filme, o 
finale, la: final, a 

G.P. (Gran Premio): G.P. (Grande 
Prêmio) 
genio: gênio 
già: já 
gioco: jogo, brinquedo 
giornalista: jornalista 
gratis: de graça, grátis 
home cinema, l’ (m.): home 
theater, o (m.) 
imperfetto indicativo: imperfeito 
do indicativo 
in corso: em andamento 
in forma: em forma 
in meno: a menos 
in più: a mais 
intero/a: inteiro/a 
interrotto/a: interrompido/a 
legato/a: atado/a 
legionario: legionário 
locale: local 
mandare in onda: transmitir, 
mandar ao ar 
medio/a: médio/a 
meno male: ainda bem, menos mal 
mente, la: mente, a 
mica: não 
motivare: motivar 
motivazione, la: motivação, a 
Nazionale, la: Nacional, o time 
nemmeno: nem mesmo 
notizia: notícia 
parere, il: parecer, o 
passatempo: passatempo 
peccato: pecado 
pollice, il: polegar, o 
preciso/a: preciso/a 
presentatrice, la: apresentadora, a 
presentazione, la: apresentação, a 
privato/a: particular 
produttore, il: produtor, o 
pubblicità: publicidade 
puntata: capítulo 
qualsiasi: qualquer 
quiz, il: quiz, o(programa de, quiz 
show) 
radiotelevisione, la: rádio 
televisão, a 
reality, il: reality, o 
Remo: Remo 
ricominciare: recomeçar 
ricordare: lembrar 
ricostruire: reconstruir 
riuscire a: conseguir 
rivista : revista 
rivolto/a: dirigido/a 
Romolo: Rômulo 
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salto: pulo 
satellitare: satelitar 
scoperta: descoberta 
segno: signo, sinal 
selezionare: selecionar 
serve (inf. servire): é necessário 
(inf. ser necessário) 
soap opera, la: telenovela, a 
sorpreso/a: surpreso/a (reação a 
algo inesperado), surprendido/a 
(flagrado) 
sport, lo: desporte, o 
sposare: casar 
statale: estadual, público  
storiella: estorinha 
successivo/a: sucessivo/a 
talent show, il: show de calouros, o 
tastiera: teclado 
telecomando: controle remoto 
teledipendente: teledependente 
telefilm, il: seriado, o 
telegiornale, il: noticiário, o 
televisivo/a: televisivo/a 
televisore, il: televisão, a 
tematica: temática 
terrestre: terrestre, terráqueo 
trama: enredo 
trapassato prossimo: pretérito 
mais que perfeito 
trasmettere: transmitir 
trasmissione, la: transmissão, a 
una volta per tutte: uma vez por 
todas 
vantaggio: vantagem 
varietà, il: variedade, espetáculo 
de, o 
vendere: vender 
web Tv: web Tv 
weekend, il: fim-de-semana, o 
zapping: zapping, zapeando 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI   
anticipo: antecipação (de enredo), 
entrada (de pagamento) 
australiano/a: australiano/a 
ballo: baile, dança 
bambina: menina 
bambola: boneca 
benissimo: muito bem 
caldo: quente (adj), calor (tempo) 
canto: canto 
collegare: ligar 
colore, il: cor, a 
coniugare: conjugar 
corda: corda 
da giovane: quando jovem 

dal vivo: ao vivo 
durare: durar 
eliminare: eliminar 
emozionante: emocionante 
evidenziare: evidenciar 
fila: fila 
geloso/a: ciumento/a 
giuria: júri 
incidente, l’ (m.): acidente, 
o (m.) 
infelice: infeliz 
monumento: monumento 
palcoscenico: palco 
pallone, il: bola, a:  
panchina: banco (da praça, 
da rua) 
per fortuna: por sorte 
pieno/a: cheio/a 
precedere: preceder 
prova: prova, a  teste, o 
provino: ensaio 
punteggio: pontuação 
punto: ponto 
racconto: conto 
recitazione, la: atuação, a 
segreto/a: segredo/a 
strumento a corde: 
instrumento de cordas 
Toscana: Toscana 
ugualmente: igualmente 
un paio di: um par de 
   
Unità 3 – Ambiente ed 
ecologia   
LIBRO DI CLASSE   
abbattuto/a: abatido/a 
accompagnare: 
acompanhar 
ad alta voce: em voz alta 
agricolo/a: agrícola 
agriturismo: turismo rural, 
hotel fazenda 
alluminio: alumínio 
Alpi, le: Alpes, os 
alternativamente: 
alternativamente 
Amazzonia: Amazônia 
amazzonico/a: amazonense 
ambientalistico/a: 
ambientalístico/a 
apparecchio: aparelho 
appendere: pendurar 
applicare: aplicar 
aspetto: aspecto 
associazione, l’ (f.): 
associação, a (f.) 

automatico/a: automático/a 
azienda: empresa 
basso: baixo 
basso/a: baixo/a 
batteria: bateria 
bomba: bomba 
campagna: campo 
campo: campo 
carriera: carreira 
cassonetto: lixeira 
catastrofe, la: catástrofe, a 
cattedrale, la: catedral, a 
cattivo/a: mau/má 
centimetro: centímetro 
ciclabile: ciclável (de pista, de 
faixa) 
colpa: culpa 
colpire: atingir, alvejar 
coltivato/a: cultivado/a 
commento: comentário 
completo/a: completo/a 
consegnare: entregar 
considerato/a: considerado/a 
consiglio: conselho 
consumo: consumo 
contrariamente: contrariamente 
corsia: pista (de rodovia) 
costo: custo, preço 
crescita: crescimento 
critico/a: crítico/a 
da anni: há anos 
dare fastidio: incomodar 
decisione, la: decisão, a 
didascalia: legenda 
differenziare: diferenciar 
direttamente: diretamente 
diretto/a: direto/a 
disappunto: contrariedade 
effetto: efeito 
elettrico/a: elétrico/a 
energetico/a: energético/a 
eolico/a: eólico/a 
essere portato/a: ter predisposição 
(para) 
estinto/a: extinto/a 
fan, il/la: fã, admirador/a, tiete 
fare male: machucar 
fare shopping: fazer shopping 
fastidio: incômodo 
fattore, il: fator, o (elemento, parte) 
fenomeno: fenômeno 
foresta: floresta 
fumetto: gibi – história em 
quadrinhos 
gettare: jogar, atirar 
gioia: alegria 
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girare: gravar (um filme), girar (dar 
voltas) 
giù: abaixo 
governo: governo 
ideale: ideal 
illuminazione, l’ (f.): iluminação, a 
(f.) 
in mezzo a: no meio de 
in tempo: em tempo 
incendio: incêndio 
industria: indústria 
informare: informar 
inizialmente: inicialmente 
iniziativa: iniciativa 
inquinamento: poluição 
juventino/a: juventino/a (torcedor 
do time da Juventus) 
lago: lago 
lampadina: lâmpada 
lampadina led: lâmpada led 
lì, (avv.): aí, lá (adv.) 
macchinetta: maquininha 
manifesto: manifesto 
metro: metro 
mettere a confronto: comparar 
mezzo pubblico: meio público 
milione, il: milhão, o 
Musei Vaticani, i: Museus do 
Vaticano, os 
natura: natureza 
noleggiare: alugar 
Nord, il: Norte, o 
numeroso/a: numeroso/a 
opportunità: oportunidade 
passo: passo 
per il momento: por enquanto 
percentuale, la: porcentagem, a 
petrolio: petróleo 
piano: andar (de edifício), piano 
(instrumento musical) 
piantare: plantar 
pista: pista 
pittura: pintura 
popolare: popular 
possibile: possível 
post, il: post, o 
posto: lugar 
praticamente: praticamente 
pregare: rezar 
previsto/a: previsto/a 
principale: principal 
procedere: proceder 
prodotto: produto 
prodotto/a: produzido/a 
proposta: proposta 
protezione, la: proteção, a 

quasi, (avv.): quase (adv.) 
quotidiano/a: diário/a 
rabbia: raiva 
raccolta differenziata: 
coleta diferenciada 
ragionamento: raciocínio 
rammarico: lástima 
rete, la: rede, a 
richiedere: pedir 
riciclabile: reciclável 
riciclaggio: reciclagem 
riciclo: reciclagem 
rifiuto: lixo, sobras, dejetos 
riscaldamento globale: 
aquecimento global 
riservato/a: reservado/a 
risparmio: poupança, 
economia 
rispetto a: Em relação a 
ritorno: retorno, volta 
rivelare: revelar 
salute, la: saúde, a 
salvare: salvar 
scena: cena 
senz’altro: sem dúvida 
singolo/a: individual 
solare: solar 
sorpresa: surpresa 
sostituire: substituir 
spiaggia: praia 
sporco/a: sujo/a 
stampare: imprimir 
strada: rua, estrada 
talento: talento 
tastiera: teclado 
Terra: Terra 
territorio: território 
tonnellata: tonelada 
tradizionale: tradicional 
tranquillità: tranqüilidade 
umore, l’ (m.): humor, o 
(m.) 
vecchio/a: velho/a 
verso: por volta de 
(determinada hora), em 
direção a (sentido de 
movimento) 
voce, la: voz, a 
volontario: voluntário 
   
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI   
adattato/a: adaptado/a 
altroieri: anteontem 
biologia: biologia 

buonissimo/a: muito bom/boa 
calza: meia 
cancellare: apagar 
Caspita!: poxa! 
catrame, il: betume, o 
cemento: concreto 
cerchio: círculo 
comperare: comprar 
cortile, il: quintal, pátio, o 
cuore, il: coração, o 
divertirsi: divertir-se 
domandare: perguntar 
eppure: porém 
erba: grama 
fischiare: assobiar, apitar 
fragola: morango 
grotta: gruta, caverna 
ingresso: entrada 
interrogazione, l’ (f.): argüição, a 
(f) (escolar) 
intervento: intervenção 
nascosto/a: escondido/a 
nudo/a: nu/nua 
offerta: oferta 
organizzazione, l’ (f.): organização, 
a (f.) 
paio: par 
passeggio: passeio 
pasticceria: confeitaria 
pesante: pesado 
piramide, la: pirâmide, a 
poverino/a: pobrezinho/a 
prato: gramado 
priorità: prioridade 
quadrato: quadrado 
respirare: respirar 
responsabile, il/la: responsável, o/a 
riassunto: resumo 
salame, il: salaminho, o 
sassofono: saxofone 
scordarsi: esquecer 
soffiare: assoprar 
spaghetti alla carbonara, gli: 
espaguete à carbonara 
stamattina: hoje pela manhã 
tromba: trompete 
urgente: urgente 
versione, la: versão, a 
vetrina: vitrine 
 
Unità 4 – Facciamo spese  
LIBRO DI CLASSE  
abbigliamento: roupas 
abito: vestido 
accessorio: acessório 
acquisto: compra 
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al passo con: acompanhar (a moda, 
as tendências) 
alla moda: na moda 
alzarsi: levantar-se 
annoiarsi: entediar-se 
ansia: ânsia 
appassionato/a: apaixonado/a 
apprezzato/a: apreciado/a 
attento/a: atento/a 
attualmente: atualmente 
azzurro/a: azul 
bianco/a: branco/a 
blu: azul escuro 
borsa: bolsa 
calcolare: calcular 
camerino: camarim, cabine 
camicetta: blusa 
camicia: camisa 
capitale, la: capital, a 
capo: chefe, cabeça 
cappello: chapéu 
cartina: mapa 
centesimo: centavo 
ciò: isto, isso 
coetaneo/a: coetâneo/a 
collo: pescoço 
colore, il: cor, a 
commerciale: comercial 
commesso/a: vendedor/a 
congiuntivo: subjuntivo 
conosciuto/a: conhecido/a 
considerare: considerar 
consumatore, il: consumidor, o 
contrario/a: contrário/a 
conveniente: conveniente 
criticare: criticar 
dedicare: dedicar 
di moda: na moda 
direttamente: diretamente 
disposto/a: disposto/a 
domattina: amanhã de manhã 
elegante: elegante 
esportato/a: exportado/a 
facilmente: facilmente 
fare il nome: nomear 
fare spese: fazer compras 
felpa: suéter de moletom 
fenomeno: fenômeno 
fermarsi: parar 
firma: grife 
firmato/a: grifado/a 
fissare: fixar 
fondo: fundo 
fornire: fornecer 
frenare: frear 
frequentare: freqüentar 

gelateria: sorveteria 
giacca: casaco 
giallo/a: amarelo/a 
girare: girar (dar voltas) 
giubbotto: casaquinho, 
agasalho 
gonna: saia 
grigio/a: cinza 
gusto: gosto 
in fretta: depressa 
in seguito: em seguida 
incontrarsi: encontrar-se 
incontro: encontro 
indossare: vestir 
jeans, i: calça jeans, a 
legge, la: lei, a 
linea: linha 
macché: que nada 
maglietta: camiseta 
marca: marca, griffe 
marchio: marca 
marrone: marrom 
maturo/a: maduro/a 
nemmeno: nem mesmo 
nero/a: preto/a 
noto/a: famoso/a 
occhiali da sole, gli: óculos 
escuros, óculos esporte, os 
pagare: pagar 
pantaloni, i: calças, as 
parecchio/a: muito/a 
parlarsi: falar-se 
partecipazione, la: 
participação, a 
per telefono: pelo telefone 
permettere: permitir 
personalmente: 
pessoalmente 
portare: trazer / levar  
posizione, la: posição, a 
pratico/a: prático/a 
preciso/a: preciso/a 
prezzo: preço 
promuovere: promover 
punto: ponto 
quant’è?: quanto é? 
quanto costa?: quanto 
custa? 
quanto viene?: está por 
quanto? 
questionario: questionário 
radio, la: rádio, o 
reciproco/a: recíproco/a 
relativamente: 
relativamente 
resistere: resistir 

riflessivo/a: reflexivo/a 
riprendere: retomar 
rispetto a: em relação a 
riutilizzo: reutilização 
rosa: cor-de-rosa 
rosso/a: vermelho/a 
saldi, i: liquidação, a 
scambiarsi: trocar entre si 
scarpa: sapato 
scelta: escolha 
sciarpa: echarpe, cachecol 
sconto: desconto 
sentirsi: falar-se (no sentido de se 
falar ou telefone...) / sentir-se (no 
sentido de estado de espírito) 
sentirsi male: passar mal 
sfilata: desfile 
shopaholic, lo: shopaholic, o 
(viciado em compras) 
sinonimo: sinônimo 
soldi, i: dinheiro, o 
somma: valor (no sentido de 
quantia), total 
spendere: gastar 
sporcare: sujar 
stile, lo: estilo, o 
stilista, lo/la: estilista, o/a 
stretto/a: estreito/a 
suggerimento: sugestão 
svolgersi: acontecer 
taglia: tamanho 
tant’è vero che: tanto é que... 
tendenza: tendência 
tendere: tender 
ti sta bene: cai-lhe bem 
tribù: tribo 
tuta da ginnastica: conjunto para 
ginástica 
unico/a: único/a 
vedersi: ver-se 
vento: vento 
verde: verde 
vestirsi: vestir-se 
   
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
abbracciarsi: abraçar-se 
accidenti: poxa! 
affare, l’ (m.): negócio, o 
amarsi: amar-se 
arrabbiato/a: zangado/a 
baciarsi: beijar-se 
comodo/a: cômodo/a 
conoscersi: conhecer-se 
crocetta: cruz 
darsi appuntamento: marcar um 
encontro, combinar um encontro 
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dipingere: pintar 
emozione, l’ (f.): emoção, a 
favoloso/a: fabuloso/a 
fidanzato: namorado, noivo 
filastrocca: cantiga, conta 
fisso/a: fixo/a 
gelataio: sorveteiro 
giglio: lírio 
guardarsi: olhar-se 
intruso: intruso 
lacrima: lágrima 
laurearsi: formar-se, graduar-se 
matrimonio: casamento 
mettersi: pôr-se 
pettinarsi: pentear-se 
prepararsi: preparar-se 
provarsi: provar 
rappresentato/a: representado/a 
responsabile: responsável 
ricordo: lembrança 
riportare: trazer de volta, devolver:  
riposarsi: descansar 
rosa: cor-de-rosa 
scrittore, lo: escritor, o 
similitudine, la: similitude, a 
sognare: sonhar 
specchio: espelho 
splendore, lo: esplendor, o 
sposarsi: casar 
stupendo/a: estupendo/a 
   
Unità 5 – Facciamo sport 
LIBRO DI CLASSE  
“da donna”: “para mulher”, 
“feminino/a” 
“da uomo”: “para homem”, 
“masculino/a” 
al di fuori di: exceto ..., fora...  
al massimo: no máximo 
allegramente: alegremente 
allenarsi: treinar 
allenatore, l’ (m.): treinador, o 
amico/a del cuore: amigo/a do 
peito 
ammirare: admirar 
antagonismo: antagonismo 
appartenere: pertencer 
arancione: laranja 
arbitro: juiz 
atleta, l’ (m./f.): atleta, o/a 
atletica leggera: atletismo 
attirare: atrair 
attrazione, l’ (f.): atração, a 
automobilismo: automobilismo 
basarsi: basear-se 
bruciato/a: queimado/a 

calcetto: futebol de salão 
calcio: futebol 
campione, il: campeão, o 
campo: campo, quadra 
canestro: cesta 
ciclismo: ciclismo 
ciclista, il/la: ciclista, o/a 
composto/a: composto/a 
conclusione, la: conclusão,  
conquista: conquista 
conquistare: conquistar 
conseguenza: 
conseqüência 
continuità: continuidade 
continuo/a: contínuo/a 
coppa: taça 
coprire: cobrir 
d’altra parte: por outro 
lado 
danza: dança, baile, balé  
dare in prestito: emprestar 
dare una mano: ajudar, 
dar uma força 
dato: dado 
di tutti i tempi: de todos os 
tempos 
difficoltà: dificuldade 
disciplina: disciplina 
dispiacere, il: desgosto, o 
dolore, il: dor, a:  
duro/a: duro/a 
entusiasmo: entusiasmo 
esagerare: exagerar 
esperimento: experiência 
europeo/a: 
europeu/européia 
faccia: rosto (de pessoas), 
cara (de animal, ou 
informal) 
far vedere: fazer ver, 
mostrar 
fare il tifo: torcer 
farsi male: machucar-se 
favore, il: favor, o 
film horror, il: filme de 
terror, o 
fiorentino/a: florentino/a 
fonte, la: fonte, a 
forte, il: forte, o 
ginnastica: ginástica 
ginocchio: joelho 
giocato/a: jogado/a 
giro: giro, volta 
grafico: gráfico 
grave: grave 
importanza: importância 

in realtà: na realidade 
informare: informar 
lentamente: lentamente 
logico/a: lógico/a 
mantenersi: manter-se 
medicina: remédio (fármaco) 
Medioevo: Idade Média 
misto: misto 
mito: mito 
mondiale: mundial 
mondiale, il: mundial, o 
né... né...: nem...nem.... 
nominato/a: nomeado/a 
nuoto: natação 
olimpionico, l’ (m.): olímpico, o 
ospedale, l’ (m.): hospital, o 
ospitare: hospedar 
ospite, l’ (m./f.): hóspede, o 
ottenere: obter 
pallacanestro, la: basquete, o 
pallanuoto, la: pólo aquático, o 
pallavolo, la: vôlei, o 
pallone, il: bola, a:  
parere: parecer 
pendente: pendente 
pigro/a: preguiçoso/a 
pomata: pomada 
popolare: popular 
porta: porta 
praticare: praticar 
praticato/a: praticado/a 
prendere in giro: zombar (de 
alguém) 
preoccuparsi : preocupar-se 
prestare: emprestar 
prestito: empréstimo 
quartiere, il: bairro, o 
record, il: recorde, o 
rete, la: rede, a 
riformulare: reformular 
rimanerci male: ficar magoado/a 
rimettersi: restabelecer-se 
rubare: roubar 
rugby, il: rugby, o 
scaricare lo stress: descarregar o 
estresse 
scusa: desculpa (sub.) 
sesso: sexo 
Settecento: Setecentos 
skateboard, lo: skate, o 
soddisfazione, la: satisfação, a 
sostegno: suporte 
sostenitore, il: patrocinador, 
torcedor o 
specialmente: especialmente 
spettatore, lo: espectador, o 
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storico/a: histórico/a 
successo: sucesso, êxito 
telespettatore, il: telespectador, o 
tenersi: manter-se 
tennis, il: tênis, o 
tifare: torcer 
tifoso: torcedor 
tiro: tiro, golpe, chute, arremesso 
titolo: título 
tradizione, la: tradição, a 
trarre: tirar 
trasmettere: transmitir 
Trecento: Trezentos 
urlare: gritar 
valore, il: valor, o 
vittoria: vitória 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
aggiustare: ajustar, consertar, 
regular 
al coperto: em interior 
all’aperto: no exterior, ao ar livre 
allenare: treinar 
avversario/a: adversário/a 
buona giornata: bom dia 
dritto, (avv.): direto, (adv.) 
esagono: hexágono 
far parte: fazer parte 
giocatrice, la: jogadora, a 
giudice, il: juiz, o 
individuale: individual 
lanciare: lançar, arremessar 
maglietta: camiseta 
maniera: maneira 
mostrare: mostrar 
preoccupato/a: preocupado/a 
racchetta: raquete 
rettangolo: retângulo 
rotondo/a: redondo/a 
si riferisce a: refere-se a 
tirare: tirar 
 
Unità 6 – L’ora della verità!  
LIBRO DI CLASSE  
a destra: à direita 
a parte: a parte 
a sinistra: à esquerda 
acceso/a: ligado/a 
adorare: adorar 
affermativo/a: afirmativo/a 
amato/a: amado/a 
ansioso/a: ansioso/a 
appassionare: apaixonar 
applauso: ovação, palmas 
apposito/a: específico/a 
attendere: aguardar 

autore, l’ (m.): autor, o 
avvertenza: advertência, 
aviso 
calmarsi: acalmar-se 
cantautore, il: autor e 
cantor, o 
carta: papel 
casuale: casual 
cielo: céu 
classifica: classificação 
collezione, la: coleção, a 
colpa: culpa 
commentare: comentar 
commissione, la: comissão 
comporre: compor 
condizione, la: condição, a 
cuffia: fones de ouvido 
(para música) 
deluso/a: decepcionado/a 
digitare: digitar 
economico/a: econômico/a 
effetto: efeito 
entro: entre 
estero: exterior 
etnico/a: étnico/a 
fare del proprio meglio: 
fazer o melhor possível 
fumare: fumar 
girare: gravar (um filme), 
girar (dar voltas), virar (um 
indumento) 
idolo: ídolo 
imperativo: imperativo 
impostare: impostar (a 
voz), configurar (inserir 
informações) 
in caso di...: em caso de... 
in piedi: de pé 
incendio: incêndio 
incrocio: cruzamento, 
encruzilhada 
indicazione, l’ (f.): 
indicação, a 
inglese, l’ (m.): inglês, o 
(m.) 
istruzione, l’ (f.): instrução, 
a (f) 
lascia stare: deixa pra lá 
leggenda: lenda 
lettore mp3, il: leitor mp3 
luce, la: luz, a 
magico/a: mágico/a 
melodico/a: melódico/a 
multimediale: multimídia 
negativo/a: negativo/a 
novità: novidade 

numero verde: número verde 
ordine, l’ (m.): ordem, a (f.) 
particolarmente: especialmente 
passaggio: carona (dar uma 
passagem) 
pausa: pausa 
poiché: já que 
premere: apertar 
premiare: premiar 
presentatore, il: apresentador, o 
presenza: presença 
proposta: proposta 
protagonista, il/la: protagonista, 
o/a 
provocare: provocar 
pubblicare: publicar 
pubblico: público 
raccomandazione, la: 
recomendação, a 
regista, il/la: diretor/diretora, o/a 
riempirsi: encher-se 
rigore, il: penalty, o (futebol) 
riproduzione, la: reprodução, a 
ritmico/a: rítmico/a 
romanzo: romance 
schermo: tela 
schiuma: espuma 
scollegare: desligar 
sedersi: sentar 
segnale, il: sinal, o 
semaforo: sinal, semáforo 
senso: sentido 
sequenza: seqüência 
serata: noite 
set, il: cena, a 
sezione, la: seção, a   
sincronizzazione, la: 
sincronização, a 
soddisfatto/a: satisfeito/a 
solitudine, la: solidão, a 
sopportare: suportar 
spagnolo: espanhol 
stampa: impressão 
stradale: rodoviário 
stressato/a: estressado/a 
tasto: tecla 
tourneé, la: turnê, a 
traduzione, la: tradução, a 
uscita di emergenza: saída de 
emergência 
videocamera: videocâmara 
vietato/a: proibido/a 
volume, il: volume, o 
   
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
adattare: adaptar 
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avviso: aviso, advertência 
battaglia navale: batalha naval 
calmo/a: calmo/a 
ce l’ha fatta, (inf. farcela): 
conseguiu (inf. conseguir) 
cittadino: cidadão 
colpire: atingir, alvejar 
comune, il: município, o 
finale, il: final, o 
forza: força 
itinerario: itinerário 
lento/a: lento/a 
microfono: microfone 
missile, il: foguete, o 
nave, la: navio, o 
profondamente: profundamente 
proibire: proibir 
pubblico/a: público/a 
rimettere: recolocar 
ritmo: ritmo 
scaricato/a: descarregado/a, 
largado/a 
secchione, il: cdf, o 
simbolo: símbolo 
sirene, la: sirene, a 
somma: valor (no sentido de 
quantia), total 
suggerire: sugerir 
T.V.B. (ti voglio bene) : T.Q.B. (te 
quero bem) 
tema, il: tema, o / redação, a 
totale, il: total, o 
trasformare: transformar 
venduto/a: vendido/a 
vincita: prêmio 
  
MINI TEST  
abbassare: baixar 
amicizia: amizade 
assistere: assistir 
difendere: defender 
inquinare: poluir 
motore, il: motor, o 
noioso/a: entediante 
reale: real 
riutilizzare: reutilizar 
ruota: roda 
sole, il: sol, o 
verbale: ata 
 
Grammatica@junior  
Unità 1 – Progetti... extrascolastici 
accadere: acontecer 
ausiliare, l’ (m.): auxiliar, o (m.) 
coniugazione, la: conjugação, a 
desinenza: desinência 

dubbio: dúvida 
formato/a: formato/a 
incertezza: incerteza 
lingua parlata: língua 
falada 
particolarità: 
peculiaridade 
radice, la: raiz, a 
sostituito/a: substituído/a 
temporale: temporal 
 
Unità 2 – Televisione  
abitualmente: 
habitualmente 
al posto di: no lugar de 
burattino: marionete 
fiaba: fábula, conto 
giornalistico/a: 
jornalístico/a 
interrompere: interromper 
linguaggio: linguagem 
qualità: qualidade 
 
Unità 3 – Ambiente ed 
ecologia  
apostrofo: apóstrofo 
atono/a: átono/a 
cioccolatino: bombom de 
chocolate 
cosiddetto/a: dito/a 
enfasi, l’ (f.): ênfase, a (f) 
facoltativo/a: facultativo/a 
fraseologico/a: 
fraseológico/a 
gerundio: gerúndio 
nel senso: no sentido que... 
obbligatorio/a: 
obrigatório/a 
preceduto/a: precedido/a 
tavolino: mesinha 
tonico/a: tônico/a 
tutto: tudo 
vocale, la: vogal, a 
  
Unità 4 – Facciamo spese 
coniugare: conjugar 
di conseguenza: 
conseqüentemente 
riflettersi: refletir-se 
  
Unità 5 – Facciamo sport 
bugia: mentira 
  
Unità 6 – L’ora della 
verità  

consonante, la: consoante, a 
disegno: desenho 
eccezione, l’ (f.): exceção, a 
frutta: fruta 
particella: partícula 
pronominale: pronominal 
raddoppiare: redobrar 
    
ATTIVITÀVIDEO  
accidenti: poxa! 
audio: áudio 
autografo: autógrafo 
ballerino: dançarino 
che c’entra: o que tem a ver 
consolle, la: console, a 
contare: contar 
corsa: corrida, viagem 
curriculum, il: currículo, o 
dirigere: dirigir 
è fatta: deu certo, conseguimos 
film giallo, il: filme de suspense, o 
fotogramma, il: fotograma, o 
impegno: empenho 
improbabile: improvável 
iniziale: inicial 
ipotizzare: hipotizar 
mannaggia: poxa! 
opzione, l’ (f.): opção, a (f) 
pronunciato/a: pronunciado/a 
razzo: foguete 
realmente: realmente 
richiesta: solicitação 
riscaldamento: aquecimento 
riservato/a: reservado/a 
rispettivo/a: respectivo/a 
segretaria: secretária 
spiritoso/a: espirituoso/a, mordaz 
stancarsi: cansar (-se) 
tranquillamente: tranquilamente 
visione, la: visão, a 
volontariato: voluntariado  
 




