Italiano
Planejando viajar para a Itália? Conhecer um pouco de italiano pode tornar a viagem mais
interessante. Aprenda algumas saudações, palavras interrogativas, números e os dias da semana.
Saiba, ainda, como pedir ajuda em italiano, para que esteja sempre preparado em situações de
emergência. E algo muito importante: pedir as maravilhosas comidas e bebidas italianas!

SAUDAÇÕES
Conhecer algumas saudações em italiano pode causar uma boa impressão, seja para fazer negócios
ou em viagens de lazer. Use essas saudações gentis com seus amigos e colegas ou como um meio
de quebrar o gelo ao conhecer pessoas. Aqui estão algumas saudações comuns em italiano:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buongiorno! (bu-on-djior-no) (Olá! e Bom dia!)
Arrivederci! (a-ri-ve-der-tchi) (Adeus!) [formal]
Ciao! (tcha-o) (Olá! e Tchau!) [informal]
Salve! (sal-ve) (Olá! e Tchau!) [neutro]
Buonasera! (bu-o-na-se-ra) (Boa tarde! e Boa noite! — ao chegar) [formal]
Buonanotte! (bu-o-na-no-te) (Boa noite! — ao partir) [informal]
Mi chiamo... (mi ki-a-mo) (Meu nome é...)
Come sta? (ko-me sta) (Como vai?) [formal]
Come stai? (ko-me sta-i) (Como vai?) [informal]
Bene, grazie. (be-ne gra-tzi-e) (Bem, obrigado.)

SENDO GENTIL
Gentileza é importante, independente do país em que você esteja. Use essas frases em italiano para
ser gentil e educado. Elas também podem ajudá-lo a se comunicar com mais facilidade:

•
•
•
•

Per favore. (per fa-vo-re) (Por favor.)
Per piacere. (per-pi-a-che-re) (Por favor.)
Grazie. (gra-tzi-e) (Obrigado.)
Prego! (pre-go) (De nada. ou Certo. — usado em diversas situações)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Non c’é di che. (non tché di ke) (Por nada.)
Mi dispiace. (mi dis-pi-a-tche) (Lamento. e Desculpe.)
Mi scusi. (mi sku-zi) (Com licença.) [formal]
Scusi, un informazione, per favore. (sku-zi, un in-for-ma-tzi-o-ne, per fa-vo-re) (Com licença,
uma informação, por favor.)
Scusa. (sku-za) (Com licença. ou Desculpe.) [informal]
Permesso? (per-me-so) (Posso? ou Com licença. — ao passar no meio de muitas pessoas,
ou andar dentro de um trem; também pode significar “Posso entrar?”, ao entrar na casa de
alguém)
Sì (sí) (Sim.)
No (no) (Não.)

FRASES INTERROGATIVAS
Para se comunicar em italiano e viajar com tranquilidade, há algumas perguntas práticas em
italiano (ou qualquer outro idioma) que você poderá usar diariamente e precisa conhecer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Parla portoghese? (par-la por-to-gue-ze) (Fala português?)
Chi? (ki) (Quem?)
Cosa? (ko-za) (O quê?)
Quando? (ku-an-do) (Quando?)
Dove? (do-ve) (Onde?)
Perché? (per-ke) (Por quê?)
Come? (ko-me) (Como?)
Quanto? (ku-an-to) (Quanto?)
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EXPERIMENTE ESSAS FRASES ÚTEIS
•
•
•
•
•

Dov’è la stazione? (do-vé la sta-tzi-o-ne) (Onde é a estação?)
Scusi, dov’è il bagno? (sku-zi do-vé il ba-nho) (Onde é o banheiro?)
Quanto dista il Colosseo? (ku-an-to dis-ta il ko-lo-se-o) (Qual a distância até o Coliseu?)
Dove si mangia il miglior gelato? (do-ve si man-dji-a il mi-lhi-or dje-la-to) (Onde se toma o
melhor sorvete?)
Come si arriva in Piazza della Repubblica? (ko-me si a-ri-va in pi-a-tza de-la re-pu-bli-ka)
(Como faço para chegar na Piazza della Repubblica?)

DIAS DA SEMANA
Em italiano, os dias da semana não são escritos em letra maiúscula, assim como em português. Veja
a tabela a seguir com a tradução e as pronúncias para saber programar sua agenda corretamente.
Dia/Abreviação

Pronúncia

Tradução

Domenica/do.

do-me-ni-ka

domingo

Lunedì/lun.

lu-ne-di

segunda-feira

Martedì/mar.

mar-te-di

terça-feira

Mercoledì/mer.

mer-ko-le-di

quarta-feira

Giovedì/gio.

djio-ve-di

quinta-feira

Venerdì/ven.

ve-ner-di

sexta-feira

Sabato/sab.

sa-ba-to

sábado

Você também pode precisar dizer o seguinte:

•
•
•
•

Oggi (o-dji) (hoje)
Domani (do-ma-ni) (amanhã)
Dopodomani (do-po-do-ma-ni) (depois de amanhã)
Ieri (i-e-ri) (ontem)

Italiano
O QUE DIZER EM UMA EMERGÊNCIA
•
•
•
•
•
•
•

Aiuto! (ai-u-to) (Socorro!)
Emergenza! (e-mer-djen-tza) (Emergência!)
Chiamate la polizia! (ki-a-ma-te la po-li-tzi-a) (Chamem a polícia!)
Chiamate un’ambulanza! (ki-a-ma-te u-nam-bu-lan-tza) (Chamem uma ambulância!)
Ho bisogno di un medico. (o bi-zo-nho di um me-di-ko) (Preciso de um médico.)
Dov’è l’ospedale? (do-vé los-pe-da-le) (Onde fica o hospital?)
Mi sento molto male. (mi sen-to mol-to ma-le) (Sinto-me muito mal.)

PEDINDO COMIDA E BEBIDA
Se você visitar a Itália sem experimentar a comida, não terá realmente conhecido a Itália (e
provavelmente ficará com fome). As frases a seguir são muito úteis caso precise de uma garrafa de
água ou queira refestelar-se em um restaurante:

•
•
•
•
•
•
•
•

DICA

Un cappuccino, per favore. (um ka-pu-tchi-no per fa-vo-re) (Um cappuccino, por favor.)
Un bicchiere di acqua minerale per favore. (um bi-ki-e-re di a-ku-a mi-ne-ra-le per fa-vo-re)
(Um copo d´água, por favor.)
Mezzo litro d´acqua. (me-tzo li-tro da-ku-a) (Meio litro de água. — geralmente comprado para
levar e não consumir no local)
Mezzo chilo di pesche, per piacere. (me-tzo ki-lo di pes-ke per fa-vo-re) (Meio quilo de pêssegos, por favor.)
Quanto viene? (ku-an-to vi-e-ne) (Quanto vem?)
Un gelato di 2 euro, per favore. (um dje-la-to di du-e eu-ro per fa-vo-re) (Um sorvete de 2
euros, por favor.)
Quali gusti? (ku-a-li gus-ti) (Qual sabor?)
Ci fa il conto, per favore? / Ci porta il conto? (tchi fa il kon-to per fa-vo-re / tchi por-ta il
kon-to) (Você poderia nos trazer a conta, por favor?)

Normalmente não se dá gorjeta em restaurantes italianos ou no restante da Europa. Não se sinta
culpado por isso, pois os garçons são bem remunerados e não dependem nem esperam gorjeta
para compor seus salários, como ocorre em outros países.

