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Soluzioni degli esercizi

Gli esercizi di cui non si riporta la soluzione prevedono una risposta aperta.

Capítulo 1
Esercizio 1
1. Marcos encontra Helena, Paulo e Carla; 2. Porque estão de férias; 3. Paulo é do Paraná e Carla é
de São Paulo; 4. Porque música é boa, os petiscos são uma delícia e a caipirinha nem se fala
Esercizio 2
1. Tudo bem?; 2. ao seu lado está livre?; 3. meus amigos Paulo e Carla. Paulo é médico e Carla é
professora de educação física; 4. vocês são; 5. é boa, os petiscos são uma delícia e a caipirinha nem
se fala
Esercizio 3
1. está; 2. Está; 3. são; 4. é, é; 5. estão; 6. são; 7. sou, é; 8. estão; 9. estamos
Esercizio 4
1. estão no bar; 2. é do Paraná; 3. é de São Paulo; 4. no Hotel Orla Marítima
Esercizio 5
1. Onde Helena, Paulo, Carla e Marcos estão?; 2. O lugar está livre?; 3. De onde Paulo é?; 4. De
onde Carla é
Esercizio 6
1. Os amigos de Helena estão de férias em Maceió; 2. A música do bar é boa e os petiscos são uma
delícia
Esercizio 7
1. sou; 2. é; 3. é; 4. é; 5. somos; 6. são; 7. são; 8. são
Esercizio 8
1. sou, é; 2. somos, são; 3. é; 4. são; 5. são; 6. é; 7. é; 8. somos
Esercizio 9
1. estou; 2. está; 3. está; 4. está; 5. estamos; 6. estão; 7. estão; 8. estão
Esercizio 10
1. estou, está; 2. estão; 3. está; 4. estão; 5. está; 6. estão; 7. está; 8. está; 9. está; 10. estamos
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Esercizio 11
1. está, está; 2. está, está; 3. estão, estamos; 4. estão, estão, estamos; 5. está, está; 6. estão, estão;
7. está, Está, está; 8. estão, estão; 9. estão, estão; 10. estão, estou; 11. está, estão; 12. está, estou
Esercizio 12
1. a, c, d, e; 2. b
Esercizio 13
1. Júlia está feliz no momento. É uma situação provisória; 2. Júlia é feliz na vida. É uma situação
permanente
Esercizio 14
1. estou, estou; 2. estou, sou; 3. é, está; 4. é, está; 5. é, está; 6. é, está; 7. é, está; 8. somos, estamos; 9. somos, estamos; 10. estão, são; 11. são, estão; 12. estão, são; 13. são, estão; 14. são, estão;
15. são, estão
Esercizio 15
1. Eu sou do Japão; 2. Eles são de Paris; 3. Maria é de Salvador; 4. Eu sou da Indonésia; 5. Nós
somos dos Estados Unidos; 6. Eles são de Recife; 7. Eu sou de Porto Alegre; 8. A Ana está no escritório; 9. Eu estou em Fortaleza; 10. Eles estão em Portugal; 11. Nós estamos na Universidade
Esercizio 16
1. no, nos; 2. em, de; 3. em, do; 4. em, no; 5. no; 6. em, no na; 7. em, na, de
Esercizio 17
1. Os professores são todos da Espanha; 3. Vocês são baianos de Salvador da Bahia; 4. Nós somos
do Brasil; 5. Eles estão em casa
Esercizio 18
1. Márcia está consultório do médico; 2. Marcos e Ana estão em casa; 3. Ela está na casa da avó;
4. O professor está na universidade; 5. Rodrigo está com a Ana em casa; 6. Hoje os filhos estão com
o pai; 7. O paciente está com febre; 8. Nós estamos cansados
Esercizio 19
1. a, d; 2. b; 3. c; 4. a, d
Esercizio 20
1. Porque está com sono; 2. Porque está com dor de dente; 3. Porque está com sede; 4. Porque está
com fome
Esercizio 21
1. Eu estou bem/tudo bem
Esercizio 23
1. e; 2. c; 3. f; 4. g; 5. b; 6. a; 7. d
Esercizio 24
1. Tchau. Tchau; 2. Oi, oi. Oi. Tudo bem
2
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Esercizio 28
1. Bom dia! A senhora é a dona Maria? Sim, sou eu; 2. (Em uma loja) pois não?; 3. Obrigada/o.
Prego; 4. Onde está o prego?; 5. Eu sou de São Paulo e ele é de Milão; 6. Agora estou em casa; 7.
Meu amigo? Ele está em Paris; 8. O bar é na rua Gomes de Sá; 9. Onde é o Rio de Janeiro? Na Bahia
Esercizio 29
1. Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Perú, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana
Francesa; 2. O Brasil possui 198.700.000 habitantes; 3. É o Rio Amazonas

Capítulo 2
Esercizio 1
1. Carla e Paulo vão ao show; 2. Vão preparar alguma coisa para comer na casa da Carla; 3. No
supermercado; 4. Porque vão ao supermercado que abre 24hs
Esercizio 2
1. vai ser um estouro; 2. dez e nós não vamos perder!; 3. vamos preparar alguma coisa pra comer lá
em casa?; 4. lá pelas duas da manhã; 5. que abrem 24 hs o ano inteiro; 6. bebemos um vinho branco
Esercizio 3
1. vai ser; 2. vamos perder; 3. vamos preparar; 4. adoro; 5. prepara, ajudo; 6. Cozinho; 7. passamos;
8. abrem; 9. moro, vendem; 10. bebemos
Esercizio 4
1. Depois do show vamos preparar uma moqueca de peixe lá em casa; 2. São tantos os supermercados que abrem 24 horas o ano inteiro; 3. É fácil encontrar um supermercado aberto
Esercizio 5
1. O show de hoje vai ser uma explosão; 2. Você prepara tudo e eu só auxilio; 3. É fácil encontrar
um supermercado aberto depois do show; 4. O show vai terminar lá pelas duas da manhã
Esercizio 6
1. converso; 2. conversa; 3. conversa; 4. conversamos; 5. conversam; 6. conversam
Esercizio 7
1. bebo; 2. bebe; 3. bebe; 4. bebe; 5. bebemos; 6. bebem
Esercizio 8
1. canta; 2. estudamos, viajamos; 3. tentam; 4. pergunta, espero; 5. moro, gosto; 6. compram;
7. encontra; 8. trabalhamos; 9. mostro; 10. correm; 11. come; 12. escrevo; 13. vendem; 14. respondem; 15. fala, falo
Esercizio 9
1. Ela estuda na Universidade; 2. Eu moro na rua da Paz; 3. Converso com uma amiga; 4. Telefono
para o diretor; 5. Eles convidam os amigos; 6. Eles escrevem pouco; 7. Eu bebo cerveja; 8. Eu vou
vender um carro; 9. Eu aprendo português
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Esercizio 10
1. abro; 2. abre; 3. abre; 4. abrimos; 5. abrem
Esercizio 11
1. decidem; 2. partir; 3. discutem; 4. assiste; 5. assisto; 6. abrem; 7. dividem; 8. divido
Esercizio 12
1. Ele discute com o chefe; 2. Eu parto à tarde; 3. Nós assistimos à novela; 4. Eles decidem viajar;
5. O antônio abre os pacotes
Esercizio 13
1. vou; 2. vai; 3. vai; 4. vamos; 5. vão; 6. vão
Esercizio 14
1. Onde você vai; 2. Quando você vai ao hospital; 3. Onde eles vão; 4. Onde Ana vai; 5. Onde vocês
vão
Esercizio 15
1. Nós vamos ao cinema mais tarde; 2. Vocês vão a pé para a escola; 3. Eles vão ao aeroporto;
4. Elas vão de navio para o Brasil; 5. Vocês vão de avião para o Rio de Janeiro
Esercizio 16
1. ao; 2. ao; 3. à; 4. à; 5. ao; 6. à
Esercizio 17
1. Nós vamos à farmácia; 2. Você vai à biblioteca; 3. Você vai à Suíça; 4. Eu vou à Áustria; 5. Eu
vou à escola; 6. Nós vamos a São Paulo; 7. Eles vão a Roma
Esercizio 18
1. Eu vou de táxi; 2. Eu vou de ônibus; 3. Joana/Ela vai de navio; 4. Paulo/Ela vai de metrô; 5. Nós
vamos de avião; 6. Nós vamos de bicicleta; 7. Ana e Paulo/Eles vão de carro; 8. Elas vão a pé
Esercizio 19
1. vão escutar; 2. vai estudar; 3. vamos viajar; 4. vamos praticar; 5. vou
Esercizio 21
1. Eu vou estudar português este ano; 2. Você não vai correr no parque proque está cansada; 3. Nós
vamos viajar para Vitória de férias; 4. Vocês não vão ler porque estão sem óculos
Esercizio 22
1. estou em casa e vou de carro para o escritório; 2. estamos em casa e vamos de carro para o escritório; 3. é engenheiro e vai de ônibus para o trabalho; 4. são engenheiros e vão de ônibus para o
trabalho
Esercizio 23
1. aquela; 2. esses; 3. estes; 4. aquela; 5. este; 6. este; 7. essa; 8. esses; 9. aquele; 10. este
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Esercizio 24
c
Esercizio 25
a
Esercizio 26
d
Esercizio 27
b
Esercizio 28
1. aquelas; 2. estes, esses; 3. esses; 4. aquele; 5. essas, estas, aquela
Esercizio 29
1. c; 2. b; 3. d; 4. a; 5. e
Esercizio 30
1. em; 2. que tal; 3. em; 4. bater papo
Esercizio 31
1. Até que enfim; 2. Parabéns!; 3. Nossa!
Esercizio 34
1. primavera; 2. verão; 3. outono; 4. inverno
Esercizio 36
ele conserta, nós consertamos, vocês consertam, eles consertam; Vamos começar: eu começo, você
começa, ele começa, nós começamos, vocês começam, eles começam; Vamos acabar: eu cabao,
você acaba, ele acaba, nós acabamos, vocês acabam, eles acabam; Vamos viver: eu vivo, você vive,
ele vive, nos vivemos, vocês vivem, eles vivem
Esercizio 38
1. Mais tarde vamos ao banco; 2. Onde é a banca? A banca é ali; 3. Como este banco é grande!;
4. Ronaldo hoje está no banco de reservas; 5. Onde está aquele livro?; 6. Agora estou em casa; 7. O
bar é perto da rua General Osório
Esercizio 39
1. O Brasil possui 5 regiões e 23 Estados; 2. O Brasil possui 3 fusos horários; 3. A região com o
maior número de Estados é a região nordeste
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Capítulo 3
Esercizio 1
1. Elas encontram-se na padaria; 2. O café da manhã da padaria é muito rico; 3. Ela está pensando
em fazer capoeira; 4. Priscila vai na casa da Júlia
Esercizio 2
1. este cheirinho de pão saindo do forno; 2. você vem sempre aqui!; 3. São Paulo há muitas padarias
com um bom café da manhã. Nesta zona esta aqui é a melhor; 4. um amigo meu, vai lá em casa bater
um papo; 5. estou andando no parque no final da tarde mas é pouco exercício
Esercizio 3
1. adoro, saindo; 2. vem, venho; 3. Venho, há; 4. vem; 5. estou andando, estou pensando; 6. vou
Esercizio 4
1. Eu estou caminhando no parque no final da tarde; 2. Eu adoro este perfuminho de pão saindo do
forno; 3. Hoje ele vai lá em casa conversar; 4. Estou pensando em praticar capoeira
Esercizio 5
1. venho; 2. vem; 3. vem; 4. vimos; 5. vêm; 6. vêm
Esercizio 6
1. a; 2. a; 3. b; 4. a
Esercizio 7
1. vem; 2. vem; 3. vem; 4. vêm; 5. vem, vem
Esercizio 8
1. vão, vêm; 2. vai; 3. vai; 4. vem
Esercizio 9
1. há; 2. há; 3. há; 4. há; 5. há; 6. há
Esercizio 10
1. As crianças estão estudando dança; 2. Eu estou morrendo de sede; 3. Eu estou assistindo a um
filme na TV; 4. Vocês estão encontrando com os amigos; 5. Os médicos estão examinando os pacientes agora; 6. Você está instalando um programa no computador
Esercizio 11
1. Minha caneta está... 2. Minha bolsa está... 3. Vamos. Nós vamos organizar nossos documentos;
4. Não (ou sim) é meu; 5. A nossa carteira está dentro da bolsa
Esercizio 12
1. suas; 2. sua; 3. sua; 4. seu; 5. seu; 6. seus
Esercizio 13
1. nosso; 2. meus, seus; 3. meus; 4. meu; 5. seu; 6. nossas
6
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Esercizio 14
1. dela; 2. deles; 3. delas; 4. dele; 5. dele, dela
Esercizio 15
1. O Adriano é o pai dela; 2. Lúcia é amiga deles; 3. Rodrigo é o professor dela; 4. João vai passar
o fim de semana na casa delas
Esercizio 16
1. isto; 2. isso; 3. aquilo; 4. Isto; 5. Isto; 6. isto
Esercizio 17
1. esse, aquele; 2. essas, esta; 3. Essa, aquela; 4. isso, isto, isso; 5. esse; 6. aquelas
Esercizio 18
1. c; 2. a; 3. b; 4. d
Esercizio 19
1. Nós vamos na casa do Pedro mais tarde; 2. Amanhã nós compramos mais sorvete; 3. Nós sempre
estudamos pouco no final de semana; 4. Nós esperamos o Paulo na escola de capoeira; 5. A gente
vai ao restaurante hoje à noite; 6. A gente participa do campeonato de futebol todos os anos
Esercizio 20
1. azul; 2. brancas; 3. verde; 4. amarelos; 5. amarela; 6. vermelho; 7. verde; 8. laranjado; 9. cinza;
10. roxa; 11. marrom
Esercizio 21
Verde, branco e vermelho
Esercizio 22
Verde, amarelo, azul e branco
Esercizio 24
1. Cento e vinte e cinco; 2. Quarenta e nove; 3. Trezentos e setenta e quatro; 4. Hum mil novecentos
e noventa e nove; 5. Quatrocentos e setenta e oito; 6. Vinte e sete; 7. Dois mil e três; 8. Oitocentos
e sessenta e um; 9. Dois mil quinhentos e oitenta e quatro; 10. Cento e um
Esercizio 25
Segunda-feira Márcia vai para a aula de português às 08h. Às 12.30 ela vai almoçar. Ás 16h ela vai
para aula de ginástica.Na terça-feira, Márcia vai ao dentista às 09h e às 11hs ela vai à universidade.
Às 20h ela vai ao cinema. Na quarta-feira de manhã ela vai estudar para o exame e à tarde ela vai à
universidade. Na sexta-feira ela vai fazer compras de supermercado e vai limpar a casa. No sábado
e no domingo, Márcia vai descansar
Esercizio 28
1. d; 2. a; 3. b; 4. e; 5. c; 6. f
Esercizio 29
1. Anna está lendo um ótimo livro; 2. Este ano eles vêm conhecer uma parte da India; 3. Vocês estão
fazendo tudo errado; 4. É um problema difícil de resolver; 5. Eles viajam hoje, mas nós viajamos
© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 
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amanhã; 6. Agora estou ocupada e não vou cozinhar; 7. Por que você não vem na minha casa hoje?;
8. Onde está a sua bolsa?; 9. O endereço deles está na agenda; 10. A carta de vocês é muito interessante
Esercizio 30
1. De certa forma é uma luta, uma dança, uma forma de defesa pessoal, um esporte, folclore e cultura popular; 2. A capoeira é de origem angolana; 3. Foi criada para ser um instrumento de defesa
contra os proprietários e administradores das fazendas; 4. A música é a alma da capoeira

Capítulo 4
Esercizio 1
1. Paulo e Marcos vão almoçar na churrascaria; 2. Eles sentam perto da janela; 3. Márcia bebe uma
garrafa de água mineral e uma caipirinha e Paula bebe uma cerveja; 4. Não é caro
Esercizio 2
1. com uma fome; 2. carne e aqui perto há uma ótima churrascaria e tem estacionamento; 3. eu
tenho que passar no banco pra sacar dinheiro; 4. o cardápio e vocês podem escolher com calma;
5. as bebidas e a comida vocês podem servir no buffet; 6. meu colega passa com o rodízio de carne
Esercizio 3
1. vamos almoçar; 2. quer; 3. gosto de, há, tem; 4. tenho que; 5. Podemos; 6. tem; 7. podem; 8. vai
pedir, quero; 9. passa; 10. tem que
Esercizio 4
1. tenho; 2. tem; 3. tem; 4. temos; 5. têm; 6. têm
Esercizio 5
1. tem, tenho, tem, tenho; 2. tem, tem; 3. têm, temos; 4. tem, temos
Esercizio 6
1; 2, 4, 6
Esercizio 7
1. posso; 2. pode; 3. pode; 4. pode; 5. podemos; 6. podem; 7. podem; 8. podem
Esercizio 8
1. pode, posso; 2. podem, podemos; 3. podemos, pode, pode; 4. posso
Esercizio 9
1. tenho que, posso, tenho; 2. podemos, podem; 3. tem; 4. têm; 5. podem
Esercizio 11
1. nesta, estes; 2. nesse, Neste; 3. nessa, Nesta; 4. Naquela
8
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Esercizio 12
1. gosta de; 2. gostam de; 3. gosto de; 4. gosta de; 5. gostamos de; 6. gosta, de; 7. gostam, de; 8. gosto de
Esercizio 13
1. Gosto delas; 2. Gosto dela; 3. Gosto dele; 4. Gosto delas; 5. Gosto deles
Esercizio 14
1. quero; 2. quer; 3. quer; 4. quer; 5. queremos; 6. querem; 7. querem; 8. querem
Esercizio 16
1. O que voce quer; 2. O que ela quer comer; 3. Quando voces querem viajar; 4. Por que eles vão ao
Brasil; 5. O que você quer comprar; 6. O que a professora quer ensinar
Esercizio 17
1. Eu entendo o que ela quer e por isto quero dar uma mão; 2. Você sempre quer participar de tudo
mas eu não tenho vontade; 3. Quando eu quero sair você quer ficar em casa; 4. Ele gosta de dançar
mas não vai à discoteca porque custa caro; 5. Eu gosto de artesanato e tenho tanta paciência para
trabalhos manuais
Esercizio 18
1. quer; 2. querem; 3. quer; 4. queremos; 5. querem; 6. quer
Esercizio 19
1. tenho, posso, quero, gosto; 2. tem, pode, quer, gosta; 3. tem, pode, quer, gosta; 4. temos, podemos,
queremos, gostamos; 5. têm, podem, querem, gostam; 6. têm, podem, querem, gostam
Esercizio 21
1. b; 2. c; 3. a; 4. d
Esercizio 24
1. e; 2. h; 3. b; 4. c; 5. g; 6. a; 7. d; 8. f
Esercizio 25
1. c; 2. a; 3. b; 4. d; 5. f; 6. e
Esercizio 27
1. molhar; 2. luz
Esercizio 28
1. Pagamos a conta no caixa; 2. Eu quero ler um bom livro. Acho que vou ler os contos de Clarice
Lispector. São interessantes e bonitos; 3. Eu vou ao restaurante com uma amiga. Visto que é um
restaurante caro, eu quero dividir a conta; 4. O que é isto? Não entendo; 5. Minha mãe acha que podemos partir depois do almoço. O que você acha?; 6. Aquela bolsa è bonita mas custa tanto/muito.
Compro esta que custa menos
Esercizio 29
1. A cultura dos índios, dos europeus e dos africanos; 2. A principal herança dos índios são os pratos
feitos com mandioca; 3. No norte do Brasil se come muita fruta, peixe e mandioca. No nordeste,
© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 
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coco, peixes e crustáceos. No Rio Grande no Norte, os pratos mais típicos são preparados com carne
de sol. No Centro-Oeste boa parte dos pratos é feita de carne. Em Minas Gerais a cozinha é rica
em produtos derivados do leite. No sul do Brasil são produzidas lingüiças temperadas e picantes e
o churrasco

Capítulo 5
Esercizio 1
1. O jornaleiro recebeu 40 ingressos; 2. Helena falou com Joana; 3. Sim, Helena encontrou os ingressos porque Joana os reservou; 4. Cada ingresso custa 25 reais
Esercizio 2
1. ingressos para o show da Maria Rita, no domingo que vem; 2. do show mandou só 40 e já acabaram ontem mesmo; 3. telefonei e reservei três; 4. ontem de manhã, mais ou menos às oito e meia.
5. falou com a minha mulher; 6. separou os ingressos e reservou no seu nome
Esercizio 3
1. tem; 2. mandou, acabaram; 3. telefonei, reservei; 4. telefonou, falou; 5. telefonei, falei; 6. falou,
separou, reservou
Esercizio 4
1. Helena conversou com Ana Maria; 2. Helena comprou 3 entradas; 3. Só um instante que eu vou
ver se os ingressos estão separados; 4. Os ingressos chegaram hoje de manhã mas já terminaram
Esercizio 5
1. reservei; 2. reservou; 3. reservou; 4. reservou; 5. reservamos; 6. reservaram; 7. reservaram; 8. reservaram
Esercizio 6
1. telefonei, convidei; 2. tomaram; 3. falaram, falou; 4. viajou, voltou; 5. viajaram; 6. moraram;
7. tomou; 8. gostaram; 9. cantou; 10. trabalhamos; 11. choraram; 12. deixou; 13. perguntei, estudou
Esercizio 8
1. O que você comprou; 2. Quando vocês terminaram o trabalho; 3. Quando João/Maria encontrou
com ela; 4. Quando eles viajaram para Recife; 5. Quando vocês telefonaram; 6. Você comprou uma
sandália
Esercizio 9
1. Nós gostamos de estudar português; 2. Vocês falaram com o professor mais tarde; 3. Elas moraram com as amigas; 4. Vocês trabalharam no laboratório ou no hospital; 5. Eles estudaram muito
para passar no concurso
Esercizio 10
1. voltei; 2. limpei; 3. lavei; 4. passei; 5. encontrei; 6. Repassei; 7. terminei; 8. telefonei; 9. convidei
10
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Esercizio 11
1. me; 2. me; 3. me; 4. nos; 5. o/a; 6. nos
Esercizio 12
1. Eu o vi duas vezes; 2. Nós o lemos para a aula de português; 3. Ela a fechou; 4. Ontem Marcos o
perdeu; 5. O diretor o contratou; 6. Ela o impediu de viajar; 7. Ela a alugou para um estranho
Esercizio 13
1. Sabe aquele apartamento? Nós queremos alugá-lo; 2. Vou ajudá-la a preparar o jantar; 3. Eles
costumam vê-los depois do jantar; 4. Mariana foi buscá-lo no colégio; 5. Ana e Marcelo pintaramna; 6. Vocês a convidaram em tempo
Esercizio 14
1. Pedro e João me convidaram para ir à festa; 2. Rodrigo e Patrícia? Nós vamos vê-los amanhã
à noite; 3. Os sapatos da minha irmã estavam sujos. Ela os limpou; 4. O professor nos perguntou
sobre a matéria
Esercizio 15
1. me; 2. nos; 3. nos; 4. me; 5. a; 6. la
Esercizio 16
1. b, c, e; 2. a; 3. a, c, d
Esercizio 17
1. atendeu; 2. atendeu; 3. esperar; 4. esperamos; 5. esperar; 6. atendeu; 7. atende; 8. espero; 9. espera
Esercizio 18
1. há dois anos; 2. daqui a; 3. daqui a alguns anos; 4. há; 5. daqui a meia hora; 6. desde o mês passado; 7. desde ontem
Esercizio 19
1. e; 2. b; 3. a; 4. d; 5. c
Esercizio 20
1. Ontem eu comprei um vestido muito bonito/interessante/diferente; 2. Conheci um amigo do meu
namorado. É uma pessoa muito simpática/imteressante; 3. Tá bom; 4. Que bom que ela encontrou
um trabalho!; 5. Sempre que saio com a Ana é diversão certa. Ela é uma muito simpática/interessante; 6. Ela não trabalha em plena segunda-feira? Que tranquilidade/vida boa; 7. Hoje é o meu dia
de repouso no trabalho
Esercizio 21
1. Descansar; 2. Folga; 3. Diversão; 4. Ir; 5. Trabalho
Esercizio 24
1. Nove e trinta e cinco; 2. Dez para as seis/dezessete e cinquenta; 3. Três e meia da madrugada/
três e trinta da madrugada; 4. Três e meia da tarde/Quinze e trinta; 5. Quinze para a uma/meio-dia
e quarenta e cinco
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Esercizio 27
1. pontual; 2. atrasada; 3. pontual; 4. adiantada
Esercizio 28
1. b; 2. c; 3. a/b; 4. b; 5. a
Esercizio 29
1. Disfarçar; 2. Encontrar; 3. Pirraçar
Esercizio 30
1. Quero ira o cinema amanhã à noite mas não sei a que horas é o filme e quanto custa a entrada; 2.
Visto que Anna não está em casa, deixamos um recado; 3. Pedro parte/viaja agora. Você pode acompanhá-lo até o aeroporto; 4. Antônia está lá. Vou chamá-la; 5. Não comprei as flores. A minha secretária as comprou; 6. Vou à agência comprar as passagens aéreas/os bilhetes aéreos. Estou cansada.
Há um ano trabalho sem férias no escritório. Basta! Daqui a uma semana viajo/parto para os Estados
Unidos, de férias; 7. Desde a semana passada não tomo o café da manhã porque acordo atrasada
Esercizio 31
1. O samba surgiu com os ritmos africanos e sofreu as influências da música urbana do Rio de
Janeiro; 2. Falam sobre um amor não correspondido ou uma traição; 3. Pagode, samba-enredo e
samba-canção

Capítulo 6
Esercizio 1
1. Juliana assistiu ao jogo em casa; 2. Marcos também assistiu ao jogo em casa; 3. Marcos e os amigos comemoraram a vitória com cerveja e música
Esercizio 2
1. assistiu ao jogo ontem?; 2. Assisti e sofri pra caramba; 3. ir ao estádio mas não encontrei mais
ingressos; 4. com alguns amigos; 5. vitória apertada resolvemos comemorar
Esercizio 3
1. assistiu; 2. assisti, sofri, sofreu; 3. tentei ir, encontrei, assistiu; 4. assisti, bebemos, comemos;
5. ganhou; 6. resolvemos, abrimos, ouvimos; 7. assisti
Esercizio 4
1. Você viu o jogo ontem; 2. Eu tentei ir ao estádio mas não achei mais entradas; 3. Abrimos umas
cervejas e escutamos música até tarde; 4. Eu decidi assistir à partida em casa
Esercizio 5
1. recebi; 2. recebeu; 3. recebeu; 4. recebeu; 5. recebemos; 6. receberam; 7. receberam; 8. receberam
Esercizio 6
1. dividi; 2. dividiu; 3. dividiu; 4. dividiu; 5. dividimos; 6. dividiram; 7. dividiram; 8. dividiram
12

© Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 7
1. discutimos; 2. assisti; 3. cantou; 4. escapou; 5. abriu; 6. abriu; 7. saí, saiu; 8. bebeu, bebi; 9. receberam, recebemos; 10. cozinhou; 11. venderam; 12. comi; 13. entenderam, explicou; 14. respondi;
15. derreteu; 16. arrumei, arrumei
Esercizio 8
1. Quantas cervejas você bebeu; 2. A que horas você saiu do escritório; 3. Quanto tempo vocês estudaram; 4. Você vendeu o carro; 5. Por que você não comeu
Esercizio 9
1. Eles não prepararam nada para o almoço hoje; 2. Elas não perderam a mania; 3. Vocês escreveram
este livro em quantos dias; 4. Os técnicos não consertaram o meu computador hoje
Esercizio 10
1. Eu recebi nossos amigos para uma festa de última hora; 2. Que bom que você assistiu ao filme e
gostou; 3. Ela tocou piano só na primeira parte do show; 4. Você perdeu todo o dinheiro no cassino
Esercizio 11
1. convidou; 2. preparou; 3. inflou; 4. decorar; 5. chegaram; 6. encontraram; 7. passaram
Esercizio 13
1. b; 2. a; 3. b; 4. a; 5. a; 6. b
Esercizio 14
1. quis; 2. quis; 3. quis; 4. quisemos; 5. quiseram; 6. quiseram
Esercizio 15
1. quis; 2. quero, querem; 3. quis; 4. quiseram; 5. quis; 6. queremos
Esercizio 17
1. pude; 2. pode; 3. pode; 4. pudemos; 5. puderam; 6. puderam
Esercizio 18
1. quis, pude; 2. quis, pode; 3. quis, pode; 4. quisemos, pudemos; 5. quiseram, puderam; 6. quiseram, puderam
Esercizio 19
1. pode; 2. pudemos, podemos; 3. pode; 5. puderam; 6. pode, pode
Esercizio 20
1. os garçons rápidos; 2. os aviões velozes; 3. os mamões doces; 4. os feijões pretos; 5. os homens
contentes; 6. as crianças terríveis; 7. os trens pontuais; 8. os lápis azuis; 9. os jornais franceses;
10. os livros grandes; 11. os computadores velhos
Esercizio 21
1. Os tênis dele são novos; 2. É claro que mulheres gostam de ganhar flores; 3. Os ônibus que
passam no meu bairro estão sempre cheios; 4. Os dicionários são grandes e pesados; 5. As mães
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das minhas amigas são sempre muito educadas; 6. Os professores de matemática são alemães e as
professoras de inglês são americanas
Esercizio 22
1. O restaurante no subúrbio é simples; 2. A criança comprou balão para a festa; 3. Este ano a universidade organizou o torneio de futebol; 4. Aquele homem, ali, joga tênis; 5. A estação rodoviária
está vazia hoje
Esercizio 23
Estação, limão, tubarão, coração
Esercizio 24
Eles pensaram em chegar ao estádio cedo para comprar a entrada do jogo. Enfrentaram mais de
quatro horas de fila. Pra passar o tempo compraram uma cerveja, um cachorro quente, uma revista
e puxaram conversa com a moça que também estava na fila. Pagaram caro na entrada e, no fim,
tiveram que engolir a vitória do adversário.
Esercizio 25
1. O professor lhes explicou a matéria; 2. Marcos lhe telefonou hoje de manhã; 3. O homem que lhe
encontrou hoje é o diretor; 4. Posso lhe telefonar mais tarde; 5. Mais tarde lhe mando um e-mail; 6.
Pedro não reconheceu a pessoa que lhe apresentei; 7. Minha mulher não gostou do carro que lhes
comprei; 8. O presente que lhe dei é útil; 9. Quando eles lhe contaram a verdade
Esercizio 26
1. me; 2. nos; 3. a; 4. lhe; 5. me; 6. vê-lo; 7. encontrá-la; 8. visitá-la
Esercizio 27
1. b; 2. c; 3. a; 4. d; 5. e
Esercizio 31
1. Torcer; 2. Jogar, Jogado; 3. Sofrer; 4. Abrir, Aberto; 5. Vender, Vendido; 6. Convidar, Convidado
Esercizio 32
1. Chutar; 2. Driblar; 3. Voar; 4. Correr
Esercizio 33
1. Mesmo sem estudar faço a prova/exame; 2. Ontem contei a história ao meu chefe e ele não entendeu nada; 3. A vendedora me deu o troco, mas eu não contei o dinheiro; 4. Eles comprarm um
apartamento no mesmo condomínio do meu diretor; 5. Hoje nos encontramos no estacionamento do
supemercado. Ana me contou que quer, mesmo, aprender japonês; 6. Hum! Este prato é delicioso.
Agora termino de prepará-lo para o almoço
Esercizio 34
1. O futebol nasceu na Inglaterra; 2. Nos dias em que o Brasil joga católicos e protestantes, crianças
e adultos, homens e mulheres, políticos e operários são, simplesmente, torcedores. Todos iguais; 3.
Nos dias em que o Brasil joga bancos, órgãos públcicos, escolas e lojas fecham
14
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Capítulo 7
Esercizio 1
1. Marcelo foi a Salvador; 2. Ele foi a Salvador com a mulher dele; 3. Marcelo e a mulher visitaram
o Pelourinho, a Casa Fundação de Jorge Amado, uma escola de capoeira e algumas igrejas
Esercizio 2
1. vai ser duro. Tenho muito trabalho acumulado; 2. agora tem que trabalhar o dobro; 3. a Salvador
com a minha mulher; 4. estiveram em Salvador; 5. na Casa Fundação de Jorge Amado, em uma escola
de capoeira e visitamos algumas igrejas antigas; 6. você descansou. E Salvador sempre vale a pena
Esercizio 3
1. vai; 2. emendou; 3. foi; 4. fui, Foi; 5. teve; 6. tive; 7. estiveram; 8. Estivemos, fomos; 9. estiveram;
10. Estivemos; 11. foram; 12. Fomos
Esercizio 4
1. Nós fomos à Salvador e conhecemos várias igrejas; 2. No Mercado Modelo compramos tanto
artesanato; 3. É óbvio que Salvador sempre vale a pena; 4. Pelo menos você repousou
Esercizio 5
1. fui; 2. foi; 3. foi; 4. foi; 5. fomos; 6. foram; 7. foram; 8. foram
Esercizio 6
1. fui; 2. foi; 3. foi; 4. foi; 5. fomos; 6. foram; 7. foram; 8. foram
Esercizio 8
1. Onde você foi?; 2. Onde vocês foram?; 3. Onde eles foram?; 4. Vocês foram generosos com ele?;
5. Onde vocês foram?
Esercizio 9
1. Eu fui à casa dos meus pais; 2. Marcos e João foram funcionários dedicados; 3. Vocês foram ao
cinema com os amigos dela; 4. Ana, Paula e Márcia foram cantoras de um grupo famoso
Esercizio 10
1. S; 2. S; 3. I; 4. I; 5. S; 6. I
Esercizio 11
1. estive; 2. esteve; 3. esteve; 4. estivemos; 5. estiveram; 6. estiveram; 7. estiveram
Esercizio 12
1. Onde você esteve; 2. Onde vocês estiveram; 3. Sim, estiveram/Não, não estiveram
Esercizio 13
1. esteve, estive; 2. estiveram, estiveram; 3. esteve, esteve
Esercizio 14
1. tive; 2. teve; 3. teve; 4. teve; 5. tivemos; 6. tiveram; 7. tiveram
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Esercizio 15
1. Teve/Não, não teve; 2. Você teve que trabalhar no domingo; 3. Você teve férias longas; 4. Quantos
filhos Ana e Antônio tiveram
Esercizio 16
1. faço; 2. faz; 3. faz; 4. fazemos; 5. fazem; 6. fazem
Esercizio 17
1. Por que você faz isto; 2. Ela vai fazer/ faz uma festa de aniversário; 3. Quantos anos você faz
hoje; 4. O seu santo faz milagres
Esercizio 18
1. fiz; 2. fez; 3. fez; 4. fizemos; 5. fizeram; 6. fizeram
Esercizio 19
1. O que você fez ontem; 2. Ele fez os exercícios; 3. Você faz as atividades
Esercizio 20
1. Nós fizemos uma limpeza em casa; 2. Vocês fizeram tudo muito rápido; 3. Eles fizeram tudo por
ela, sempre; 4. Vocês fizeram um texto para o meu colega
Esercizio 21
1; 4
Esercizio 22
1. faz; 2. fez; 3. fez; 4. fizeram; 5. fizeram; 6. faço; 7. fizeram; 8. faz; 9. faz; 10. está fazendo
Esercizio 24
1. fizeram/fazem; 2. fez/faz; 3. fizeram; 4. fez; 5. fazendo; 6. faço
Esercizio 25
1. A dentista atende as pacientes; 2. A amiga da minha filha é médica; 3. O leão alimentou os filhotes; 4. No consultório, a paciente está esperando; 5. A irmã do meu amigo estuda na minha classe;
6. O castelo da rainha é lindo e grande
Esercizio 26
1. c; 2. f; 3. h; 4. j; 5. b; 6. e; 7. i; 8. a; 9. g; 10. d
Esercizio 27
1
Esercizio 28
1. macho; 2. fêmea
Esercizio 29
A árvore de natal está atrás dos presentes e das crianças; As crianças estão na frente da árvore de
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natal e dos presentes; Os presentes estão na frente da árvore de natal; O cachorro está ao lado do
menino; O homem e a mulher estão ao lado da árvore de natal
Esercizio 30
1. c; 2. a; 3. e; 4. d; 5. b
Esercizio 31
1. umas; 2. um; 3. umas; 4. uns; 5. um, umas
Esercizio 32
1. Pedro saiu do hospital porque está melhor; 2. Para ganhar o concurso temos que fazer bem feito
o projeto; 3. Eu ganhei na loteria exatamente no período que os débitos aumentaram; 4. A casa do
meu namorado é exatamente na esquina da Afonso Pena com a Farias Lima
Esercizio 36
1. pé-de-meia; 2. viver no aperto; 3. viver numa boa; 4. viver de papo para o ar
Esercizio 37
1. c; 2. d; 3. g; 4. b; 5. i; 6. a; 7. f; 8. e; 9. h
Esercizio 38
No ano passado estive no Brasil. Fiz uma viagem linda. Encontrei pessoas simpáticas, fiz duas novas amigas: Fátima e Ana. Elas viajaram comigo. Juntas fomos à Salvador, a cidade da Fátima. Ela
me mostrou o Pelourinho, com as suas centenas de igrejas, me contou um pouco sobre a história de
Jorge Amado, um dos escritores brasileiros mais lidos no exterior. Eu comi tantos pratos deliciosos
da cozinha brasileira. Para terminar a viagem fomos à Porto Seguro, no sul da Bahia. A cidade é
um amor/uma graça. Pequenas e com tantas praias bonitas. O Brasil è, mesmo, um país estupendo.
Esercizio 39
1. h; 2. a; 3. c, g; 4. b, e; 5. d
Esercizio 40
2. Tieta, Teresa Batista cansada de guerra, Dona Flor e seus dois maridos; 3. As duas primeiras
capitais do Brasil foram Rio de Janeiro e Salvador; 4. Na música, o samba. Na dança, a capoeira.
Na religião, o candomblé. Na culinária, pratos como vatapá, acarajé, carne seca, feijoada e muita
farinha de mandioca

Capítulo 8
Esercizio 1
1. O carnaval de antigamente era muito diferente. As pessoas não bebiam, as mulheres não iam para
as festas quase peladas e não se gastava tanto para comprar uma fantasia; 2. Não, não vai; 3. Os
primeiros desfiles de escola de samba aconteceram em 1932, no Rio de Janeiro; 4. É uma festa com
muita confusão
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Esercizio 2
1. você não vai ao carnaval hoje?; 2. é muita confusão para o meu gosto; 3. quando você era jovem
não era como é hoje; 4. era bem diferente; 5. bebeiam deste jeito; 6. iam para a festa quase peladas;
7. blocos e brincávamos nas ruas; 8. os desfiles das escolas de samba; 9. tempo era muito melhor do
que o carnaval de hoje
Esercizio 3
1. era, era, é; 2. era, era bebiam; 3. iam, gastava; 4. divertiam; 5. formávamos, brincávamos, existia,
era; 6. Era, divertia; 7. era
Esercizio 4
1. As mulheres não iam para a festa quase nuas; 2. Atualmente é assim mesmo; 3. Penso que não
vou; 4. Nós formávamos grupos para o carnaval
Esercizio 5
1. viajava; 2. viajava; 3. viajava; 4. viajávamos; 5. viajavam; 6. viajavam
Esercizio 6
1. bebia; 2. bebia; 3. bebia; 4. bebíamos; 5. bebiam; 6. bebiam
Esercizio 7
1. ria; 2. ria; 3. ria; 4. ríamos; 5. riam; 6. riam
Esercizio 8
1. era; 2. era; 3. era; 4. éramos; 5. eram; 6. eram
Esercizio 9
1. Eu era a pessoa mais indicada para esta viagem; 2. Estava cansado para ir ao carnaval; 3. Você não podia fumar na adolescência; 4. Nós iamos estudar inglês mas depois decidimos estudar português; 5. Elas
sempre comiam um chocolate depois das refeições; 6. Vocês iam ao supermercado e agora não vão mais
Esercizio 10
1. sou, era; 2. foram; 3. foram; 4. era; 5. é, foi; 6. somos, ser; 7. eram; 8. são, é; 9. é/era
Esercizio 11
1. tinha; 2. tinha; 3. tinha; 4. tínhamos; 5. tinham; 6. tinham
Esercizio 12
1. Eu tinha que entrar na escola às 07h todos os dias; 2. Ela tinha um cachorro, um gato e um papagaio em casa; 3. Você tinha que falar tudo para sua mãe; 4. Nós tínhamos uma reunião hoje à tarde
Esercizio 13
1. tinha; 2. tem/teve; 3. tinha; 4. tínhamos; 5. tem/tinham/tiveram; 6. tiveram
Esercizio 14
1. Brinquei; 2. tomei; 3. cozinhei; 4. Morei; 5. Foi
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Esercizio 15
1. Houve; 2. há/houve; 3. havia; 4. há; 5. houve; 6. há
Esercizio 16
1. para, por; 2. para; 3. Por; 4. para, por; 5. por, pelos; 6. para; 7. para; 8. por; 9. por; 10. por; 11. por;
12. por; 13. pela; 14. para; 15. pelo; 16. para; 17. por; 18. Pelo
Esercizio 17
Maria sai de casa, passa ao lado da banca, na rua João Pessoa, vira à esquerda na Rua das Laranjeiras, vira à direita na Avenida Rui Barbosa, passa pela Academia de Ginástica e vira à esquerda na
rua Tiradentes.
Esercizio 18
1. íamos comprar; 2. ia sair; 3. iam viajar; 4. ia mudar; 5. ia telefonar
Esercizio 19
1. b; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a
Esercizio 20
1. tomar/pegar; 2. tomam; 3. toma; 4. peguei; 5. tomamos; 6. tomei; 7. tomamos; 8. toma
Esercizio 22
1. e; 2. b; 3. d; 4. a; 5. c
Esercizio 23
A minha vizinha teve um problema de saúde e com os remédios que tomou engordou muito. Agora
tem quase 20 kg a mais. Ela tentou fazer dieta, mas não resistiu. No início não comia carboidratos;
só frutas, verduras, carne e peixe. Fazia assim de segunda à sexta-feira. Depois, quando chegava
sábado e domingo comia de tudo. Eu ia indicar o meu nutricionista quando ela desistiu da dieta.
Esercizio 24
1. A micareta nasceu na Bahia. Há quem diga que foi em Feira de Santana, mas algumas pesquisas
afirmam que foi em Jacobina; 2. Os carnavais fora de época são realizados com um trio-elétrico,
uma espécie de carro alegórico. Em cima do carro uma banda que canta enquanto o carro percorre
as ruas da cidade com pessoas que o seguem ao ritmo da música; 3. Todos podem participar do
carnaval fora de época; 4. Para participar, é necessário comprar o abadá

Capítulo 9
Esercizio 1
1. Júlia e Ana vivem na Itália; 2. Júlia foi passar um tempo e visitar a família dela; 3. De Minas
Gerais ela trouxe uma garrafa de cachaça; do Mato Grosso do Sul trouxe carne seca e do Rio de
Janeiro trouxe feijão preto; 4. Ana leva vinho para os amigos brasileiros; 5. Leva e traz importação
e exportação
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Esercizio 2
1. que você esteve no Brasil há pouco tempo; 2. quando você veio trouxe uma porção de coisas do
Brasil; 3. um pouco da saudade trouxe, mesmo, algumas coisas; 4. trouxe uma garrafa de cachaça;
5. trouxe carne seca; 6. trouxe feijão preto; 7. vamos para lá de férias também levamos algumas
garrafas de vinho, para os amigos brasileiros; 8. vai leva, quem vem traz
Esercizio 3
1. veio, trouxe; 2. trouxe, trouxe, trouxe; 3. foi, levou; 4. Levei; 5. vamos, levamos; 6. leva, traz,vai,
leva, vem, traz; 7. tinha observado; 8. tinha pensado, leva, traz; 9. leva, traz
Esercizio 4
1. É um leva e traz que não termina mais; 2. Tenho uma sugestão para o nome; 3. Levo algumas
coisas para a minha família provar; 4. Para acabar um pouco com a saudade trouxe algumas coisas
Esercizio 5
1. trago; 2. traz; 3. traz; 4. trazemos; 5. trazem; 6. trazem
Esercizio 6
1. trouxe; 2. trouxe; 3. trouxe; 4. trouxemos; 5. trouxeram; 6. trouxeram
Esercizio 8
1. Eu trouxe o livro da biblioteca; 2. Antônio e Pedro trouxeram os documentos necessários para
assinar o contrato; 3. Nós trazemos para a escola tudo o que o professor coloca na lista; 4. Quem
traz as plantas novas para o jardim; 5. Você não traz o guarda-chuva de volta
Esercizio 9
1. trazer; 2. trouxeram; 3. levar; 4. trouxe
Esercizio 10
1. levar; 2. levou; 3. trouxeram; 4. levar; 5. traz; 6. trazer; 7. levei; 8. trazer; 9. levou
Esercizio 11
1. leva, traz; 2. levar; 3. traz; 4. trouxe
Esercizio 12
1. trazer, levar; 2. levar, trazer; 3. levar, trazer; 4. levar, levá
Esercizio 13
1. vim; 2. veio; 3. veio; 4. viemos; 5. vieram; 6. vieram
Esercizio 14
1. Nós viemos do supermercado com as compras; 2. Por acaso elas vieram do Sul do Brasil; 3. Por
que vocês não vieram jantar com a gente ontem; 4. Vocês vieram ontem mas nós só viemos agora
Esercizio 15
1. tinha lido; 2. tinha decidido; 3. tinha saído; 4. tinha participado; 5. tinha escutado; 6. tinha explicado; 7. tinham argumentado; 8. tinha chamado; 9. tinha corrido, tinha passado; 10. tinha preparado
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Esercizio 16
1. a; 2. a; 3. c; 4. f
Esercizio 17
1. toda, todo; 2. toda; 3. Tudo; 4. todas; 5. Toda
Esercizio 18
1. todo mundo; 2. Todo o mundo; 3. todo mundo; 4. Todo mundo; 5. todo mundo
Esercizio 19
1. precisar; 2. precisa de; 3. precisa; 4. precisamos de; 5. precisam; 6. precisam de; 7. precisa; 8.
preciso de; 9. precisamos de; 10. precisam; 11. Preciso
Esercizio 20
1. Nós precisamos sair do trabalho antes; 2. Eu deixei as crianças com a babá porque precisei ir ao
banco; 3. Eles precisaram de uma boa razão pra deixar o trabalho; 4. Quando eu precisei ele sempre
veio me ajudar
Esercizio 21
1. c; 2. d; 3. a, b, c
Esercizio 22
1. c; 2. e; 3. d; 4. a; 5. b
Esercizio 23
1. a; 2. g; 3. b; 4. f; 5. c; 6. d; 7. h; 8. e
Esercizio 24
1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. d; 6. d; 7. a; 8. b; 9. d; 10. c
Esercizio 27
Márcia: Oi Ana! Vamos levar as crianças pra dar uma volta no parque hoje à tarde? Ana: Ótima
idéia! Já tinha pensado nisto e queria, mesmo, te telefonar. Márcia: Domingo passado tinha preparado uma torta para a merenda, tinha organizado os brinquedos para ir ao parque mas choveu e não
fomos. Ana: Hoje de manhã, passei no supermercado, trouxe coca-cola e e fanta. Preparo a torta, de
novo! Márcia: Tá bom. Hoje eu organizo os brinquedos pra levar. Ana: Então a gente se vê/nós nos
vemos às quatro na entrada principal do parque. Márcia: Até mais!
Esercizio 28
1. Bonito fica no oeste de Mato Grosso do Sul; 2. Porque a água é calcária desde a fonte e, assim,
calcifica as impurezas mantendo a água limpa; 3. Para evitar que o movimento dos pés levante a
areia e turve a água
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Capítulo 10
Esercizio 1
1. Tosse, dor de garganta e dor de cabeça; 2. Há uma semana; 3. O médico examina a garganta e os
pulmões; 4. A paciente vai tratar a bronquite com antibiótico, inalação e uma correta alimentação
Esercizio 2
1. Há uma semana não durmo por causa da tosse, dor de garganta e dor de cabeça; 2. Abra a boca
e diga ahhhhhh; 3. inflamada; 4. Inspire, expire. De novo: Inspire, expire; 5. trato desta bronquite;
6. de oito em oito horas por 10 dias
Esercizio 3
1. Há, durmo; 2. Vejamos, abra; 3. Inspire, expire, inspire, expire; 4. Tome; 5. Faça, agasalhe-se;
6. Coma, evite; 7. Volte, telefone
Esercizio 4
1. A alimentação também é fundamental; 2. Como é que eu curo desta bronquite; 3. Vista-se bem
nestes dias de frio; 4. Volte daqui a dez dias pra gente analisar o quadro
Esercizio 5
1. Inspire; 2. Inspire; 3. Inspiremos; 4. Inspirem; 5. Inspirem
Esercizio 6
1. Beba; 2. Beba; 3. Bebamos; 4. Bebam; 5. Bebam
Esercizio 7
1. Abra; 2. Abra; 3. Abramos; 4. Abram; 5. Abram
Esercizio 8
1. limpe, passe, prepare; 2. estude, fale; 3. corram, estiquem, dobrem; 4. imprima, mostre; 5. examine, receite; 6. emprestem; 7. levem; 8. Ajudemos; 9. desliguem, liguem; 10. caminhemos, comece
Esercizio 9
2, 4
Esercizio 10
b
Esercizio 12
1. a. seja, b. sejamos, c. sejam; 2. a. tenha, b. tenhamos, c. tenham; 3. a. vá, b. vamos, c. vão; 4. a.
esteja, b. estejamos, c. estejam; 5. a. façam, b. façamos, c. façam
Esercizio 13
c
Esercizio 14
1. esteja; 2. seja; 3. sejamos; 4. estejam; 5. sejam
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Esercizio 15
1. faça; 2. façam; 3. façam; 4. faça
Esercizio 16
1. Comece; 2. Leve; 3. junte; 4. bata; 5. Despeje; 6. acrescente; 7. Cozinhe; 8. Deixe
Esercizio 17
1. Não, ninguém deixou; 2. Ninguém; 3. Não. Não esperaram ninguém; Não, não conhecemos nenhuma
Esercizio 18
1. ninguém; 2. Alguém; 3. algum; 4. nenhuma; 5. nenhum; 6. ninguém; 7. alguma; 8. nenhuma
Esercizio 19
1. nenhuma; 2. nenhum; 3. ninguém; 4. Alguém; 5. nenhuma
Esercizio 20
1. vejo; 2. vê; 3. vê; 4. vemos; 5. veem; 6. veem
Esercizio 21
1. vi; 2. viu; 3. viu; 4. vimos; 5. viram; 6. viram
Esercizio 22
1. Veja; 2. Vejamos; 3. veja; 4. Vejamos; 5. Veja
Esercizio 23
1. Todos veem o que querem ver na vida; 2. Vejam! Lá vai o Antônio com a namorada; 3. Ontem nós
vimos a Márcia na Avenida Paulista; 4. Vocês veem o que nós estamos vendo
Esercizio 24
1. viu; 2. vejo; 3. veem; 4. viram; 5. ver; 6. vimos
Esercizio 25
1. com ele; 2. conosco; 3. mim
Esercizio 26
1. mim; 2. com você; 3. nela; 4. conosco; 5. mim
Esercizio 27
1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. b; 6. c; 7. a
Esercizio 28
1. boca; 2. olhos; 3. boca; 4. braço, mãos, pernas
Esercizio 29
Olho, barriga, perna, mão, braço, testa, pé, joelho
Esercizio 31
Tente, arranje, rasgue, enxugue, escreva, peça, inteire
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Esercizio 32
Querida Márcia, já era hora de te ver aqui na nossa casa! Eu, meu marido e as crianças estamos
muito contentes. Você vai ver: o Sul do Brasil é muito bonito/lindo! Estamos aqui há 1 ano e estamos bem. Só uma coisa: é primavera e não faz muito calor. Traga algumas roupas de manga longa.
Lembre-se da capa de chuva. Ah! Faça-me um favor: me compre alguns livros? Não tenho nenhum
livro em italiano e aqui è difícil encontrá-los. Veja a hora exata de chegada do seu vôo e me mande
um e-mail. Estamos te esperando! Um abraço! Giovanna
Esercizio 33
1. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre; 2. O churrasco; 3. No Pampa, primeira grande área de
criação de gado; 4. Os três Estados apresentam os melhores indicadores sociais do Brasil

Capítulo 11
Esercizio 1
1. Adriano pensa em ficar rico apostando na loteria; 2. Adriano viajaria; 3. Ele compraria uma fazenda no Pantanal do Mato Grosso do Sul
Esercizio 2
1. Há 6 anos eu aposto nos mesmos números; 2. Vai que um dia dá certo e você fica rico; 3. Chega
me dar taquicardia só de pensar; 4. faria com o dinheiro; 5. Depois viajaria, viajaria e viajaria; 6.
compraria uma fazenda no Pantanal do Mato Grosso do Sul; 7. Aí, poderíamos ser sócios na compra
da fazenda
Esercizio 3
1. joguei, aposto; 2. dá certo; 3. dar, pensar; 4. faria; 5. viajaria, viajaria, viajaria, viajaria; 6. iria;
7. iria, Passaria, faria; 8. compraria; 9. Poderíamos, Viraríamos, trabalharíamos
Esercizio 4
1. Vai que um dia funciona e eu fico rico; 2. Senti taquicardia só de pensar nesta hipótese; 3. Vamos
transformar-nos em criadores de gado no Pantanal; 4. Eu vou adquirir uma fazenda no Pantanal
Esercizio 5
1. viajaria; 2. viajaria; 3. viajaria; 4. viajaríamos; 5. viajariam; 6. viajariam
Esercizio 6
1. beberia; 2. beberia; 3. beberia; 4. beberíamos; 5. beberiam; 6. beberiam
Esercizio 7
1. sairia; 2. sairia; 3. sairia; 4. sairíamos; 5. sairiam; 6. sairiam
Esercizio 8
1. Eu faria o possível pra te ajudar mas não posso; 2. Você me faria um favor, hoje; 3. Ele não viajaria comprando as passagens na última hora porque fica muito caro
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Esercizio 9
1. faria, faríamos, fariam; 2. traria, traríamos, trariam; 3. diria, diria, diríamos, diriam; 4. seria, seria,
seríamos, seriam; 5. iria, iria, iríamos, iriam
Esercizio 10
d
Esercizio 11
b
Esercizio 12
d
Esercizio 13
1. soubemos; 2. sabe; 3. sabe; 4. Saibam; 5. sabiam/souberam; 6. sabemos; 7. soube/sei, soube/sabe;
8. sabíamos; 9. sabia; 10. sabe; 11. sabe; 12. soube
Esercizio 14
1. sei, soube; 2. sabe, soubemos; 3. sabem, souberam; 4. sabemos, souberam; 5. sabe, soube
Esercizio 15
1. dizer; 2. dissemos; 3. disse; 4. digo; 5. digam; 6. diz; 7. digam; 8. diz; 9. disseram, disse; 10. diz;
11. dissemos; 12. diga
Esercizio 16
1. diz; 2. digo; 3. dizem; 4. dizemos
Esercizio 17
1. Meu pai disse sempre que não pode pagar uma universidade particular para os filhos; 2. Eu disse
que dinheiro não traz felicidade para ninguém; 3. Os professores não disseram quando vai ser a
próxima prova; 4. Nós dissemos o que é certo dizer numa situação como esta
Esercizio 18
1. Digam a verdade; 2. Nós dissemos que hoje vamos ao cinema com as crianças; 3. Elas dizem que
compram um livro por semana mas nós não acreditamos
Esercizio 19
Dê, demos, deem, deem
Esercizio 20
1. deu; 2. dá; 3. dê; 4. deram; 5. deu/dá; 6. demos/damos; 7. dou/dei; 8. deu; 9. dá; 10. dei; 11. dá;
12. deem
Esercizio 21
1. Os presentes desta loja são tão caros que não deu para comprá-los; 2. Com a farinha de trigo que
temos dá pra fazer uma torta; 3. Só dá pra viajar uma vez por ano porque o dinheiro não dá para duas
viagens; 4. Vai dar tempo para você sair comigo hoje; 5. Os livros não dá para todos os alunos; 6. O
açúcar só dá para adoçar um café
© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

25

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 22
1. Dá/Não dá; 2. Dá/Não dá; 3. Deu/Não deu; 4. Deu/Não deu tempo
Esercizio 24
1. d; 2. b; 3. e; 4. a; 5. c
Esercizio 25
1. Pedro e Ana deram um passo em falso, na vida; 2. Mais tarde dou um pulo na sua casa pra tomar
um café; 3. Hum! Dá gosto ver como meu filho vai bem na escola; 4. Depois do almoço queremos
dar uma volta pela orla de Copacabana
Esercizio 26
1. Acordar; 2. Estabelecer; 3. Convencionar
Esercizio 28
1. c; 2. h; 3. g; 4. a; 5. e; 6. d; 7. b; 8. f
Esercizio 29
1. Oggi sono uscito con una donna bellissima; 2. Io e mia moglie abbiamo avuto 2 bambini; 3. Dove
lavora tua moglie, João?
Esercizio 32
– Oi Carlos! Você é corajoso! Eu não teria comprado um carro, assim, caro. Só de seguro... – Eh...
Os meus pais pagam. – Fácil! Eu também queria fazer assim mas os meus pais já me disseram que
se eu vivo sozinho tenho que pagar sozinho as minhas despesas. – O que você acha de dar uma
volta no meu carro novo? – Combinado! – Mas escute uma coisa: quero experimentar a potência
do motor. Não quero ouvir você dizer: tenho medo, tenho medo. – Não se preocupe! Dá pra passar
primeiro na minha casa? Tenho que pegar o meu celular. – Dá sim! – Então vamos!
Esercizio 33
1. d; 2. c; 3. Em algum momento da próxima meia hora eu vou me levantar do sofá para procurar
a chave do meu carro; 4. Que legal! Um estrangeiro está tentando aprender português. O sotaque é
tão forte e a gramática é tão ruim que eu mal posso entender uma palavra. Mas, o que importa? Um
estrangeiro está tentando aprender português

Capítulo 12
Esercizio 1
1. Heloísa vai para o Rio de Janeiro; 2. Porque ela quer viver com calma o dia a dia no Rio de Janeiro; 3. Valéria acha que um mês é muito tempo; 4. Eles ficarão hospedados na casa dos avós do
namorado de Heloísa
Esercizio 2
1. um mês inteiro de férias! Estou muito cansada; 2. no Rio de Janeiro; 3. Meu namorado irá comigo
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e ficaremos na casa dos avós dele, em Copacabana; 4. Ficarão lá 2 meses e nós teremos a casa toda
só pra gente; 5. iremos ao teatro, passaremos a manhã inteira na praia, assistiremos aos shows
Esercizio 3
1. tirarei, Estou; 2. irá; 3. Passarei, dirá; 4. irei, irá, ficaremos; 5. viajarão, Ficarão, teremos; 6. iremos, passaremos, assistiremos, falar; 7. Será
Esercizio 4
1. O que nós queremos é viver o Rio de Janeiro com tranquilidade; 2. Nós nos hospedaremos na casa
dos avós dele; 3. Será muito gostoso; 4. Passaremos a manhã toda na praia
Esercizio 5
1. passarei; 2. passará; 3. passará; 4. passaremos; 5. passarão; 6. passarão
Esercizio 6
1. beberei; 2. beberá; 3. beberá; 4. beberemos; 5. beberão; 6. beberão
Esercizio 7
1. irei; 2. irá; 3. irá; 4. iremos; 5. irão; 6. irão
Esercizio 8
1. Vocês irão ao hospital hoje?; 2. Vocês comprarão um apartamento?; 3. Que curso você fará?;
4. Vocês partirão hoje?; 5. O seu bebê será uma menina?
Esercizio 9
1. Eu protestarei nas ruas junto com os estudantes; 2. Você almoçará no restaurante e jantará em
casa; 3. Ele etentará comprar uma casa grande com piscina e jardim para os filhos
Esercizio 10
1. De manhã, Ana e Pedro estudarão para os exames e à tarde tomarão banho de piscina; 2. Eu viajarei para Fortaleza na semana que vem; 3. Jantaremos fora com os amigos do trabalho; 4. Levaremos
nossos amigos italianos para comer um churrasco genuíno; 5. A empregada limpará toda a casa hoje
de manhã
Esercizio 13
1. b; 2. a; 3. b; 4. b
Esercizio 14
1. havemos; 2. há; 3. há; 4. hão; 5. hei; 6. há
Esercizio 15
1. hei; 2. há; 3. há; 4. havemos; 5. hão; 6. hão
Esercizio 16
1. c; 2. a; 3. e; 4. b; 5. d; 6.f
Esercizio 18
1. peço; 2. pede; 3. pede; 4. pedimos; 5. pedem; 6. pedem
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Esercizio 19
1. Eu pedi um favor para a minha amiga; 2. Você pediu um carro novo ao seu pai; 3. Juliana pediu
uma opinião para um amigo; 4. Eu e você pedimos um sorvete de sobremesa; 5. Vocês pediram água
para beber; 6. Victor e Luís pediram uma carona até o hospital
Esercizio 20
1. pergunte; 2. perguntar; 3. pedir; 4. perguntou; 5. perguntou, pedi; 6. pediu; 7. perguntaram;
8. pediu; 9. perguntou; 10. pedir
Esercizio 21
1. pedir; 2. perguntar; 3. perguntou; 4. perguntar; 5. pediu; 6. perguntei
Esercizio 22
1. ouço; 2. ouve; 3. ouve; 4. ouvimos; 5. ouvem; 6. ouvem
Esercizio 23
1. meço; 2. mede; 3. mede; 4. medimos; 5. medem, medem
Esercizio 24
1. despeço; 2. despede; 3. despede; 4. despedimos; 5. despedem; 6. despedem
Esercizio 25
1. dirigiu-se; 2. despediu; 3. tornava-se; 4. dirija-se; 5. debater; 6. despedir-se; 7. tornar; 8. despediu;
9. despedir-me; 10. dirigiu/dirige
Esercizio 26
1. Conheci a mãe do meu namorado que é muito simpática; 2. Vamos almoçar no restaurante que
fica na avenida São João; 3. O padre que batizou a minha filha é muito simpático; 4. Analisei todas
as informações sobre as quais o diretor me falou; 5. Esta é a casa dos meus pais onde eu já morei;
6. O show que terminou agora foi ótimo; 7. O tratamento do qual minha mãe precisa não é coberto
pelo SUS; 8. A empresa cuja responsabilidade era do meu tio, faliu; 9. Apresento-lhe o novo tradutor sobre quem já lhe falei; 10. A praia, onde passamos as férias, é deserta.
Esercizio 27
1. chapeuzinho; 2. escolinha; 3. ruazinha; 4. copinhos; 5. passarinhos
Esercizio 28
1. garrafinha, 2. cadeirinha, 3. sapatinho, 4. lapisinho, 5. mesinha, 6. agendinha; 7. geladeirinha
Esercizio 29
1. c; 2. e; 3. a; 4. d; 5. e; 6. c; 7. c; 8. b, c; 9. a
Esercizio 30
1. b; 2. b; 3. c; 4. d; 5. a; 6. a
Esercizio 33
Hoje, Marco e Pietro jantarão juntos na casa do Marco. Depois procurarão na internet um pouco de
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informações sobre o Rio de Janeiro. Eles querem ir em agosto porque é quando terão férias, mas é,
também, o período cujos vôos custam tanto. De qualquer forma, primeiro farão um orçamento para
ter uma idéia de quanto gastarão. Para conhecer a cidade, cuja fama é mundial, eles precisarão de
umas 3 semanas. Marco e Pietro não gastarão com hotel porque serão hóspedes de Daniela, uma
prima que vive no Brasil. Os dois já pediram para Daniela comprar as entradas para alguns shows
de cantores brasileiros, cujas músicas são famosas neste momento.
Esercizio 34
1. O Rio de Janeiro nasceu com uma expedição exploratório portuguesa; 2. Porque chove frequentemente; 3. São Paulo nasceu com os jesuítas que chegarm à região com a missão de catequisar os
índios

Capítulo 13
Esercizio 1
1. As amigas de Cleber querem ir à Parintis; 2. Elas não têm certeza se vão ou não porque não encontraram um hotel para ficar; 3. Cleber acha que pode ajudar as amigas conversando com a Ana,
amiga do seu pai; 4. Elas ficarão hospedadas na casa da amiga da Ana
Esercizio 2
1. eu e duas amigas queremos conhecer a Festa do Boi em Parintins só que cidade já está lotada e
não achamos um hotel pra ficar; 2. Talvez eu possa te ajudar; 3. que nós tenhamos pensado nisto
tarde demais; 4. você possa nos ajudar; 5. Você quer que eu ligue pra ela pra ver se ela pode fazer
alguma coisa; 6. tentar mas eu duvido que ela consiga; 7. Tomara que suas amigas gostem da jeitinho que nós demos
Esercizio 3
1. conhecer, achamos; 2. possa, ajudar; 3. tenhamos pensado, Duvido, possa; 4. ligue; 5. duvido,
consiga; 6. gostem; 7. podem ficar, está resolvido; 8. Espero, seja
Esercizio 4
1. A cidade está cheia e não encontramos um hotel pra ficar; 2. Você quer que eu telefone pra ele pra
ver se ele pode fazer alguma coisa; 3. Espero que suas amigas gostem da jeitinho que nós demos
Esercizio 5
1. prepare; 2. prepare; 3. prepare; 4. preparemos; 5. preparem; 6. preparem
Esercizio 6
1. Eu espero que ele cante a música de maior sucesso durante o show; 2. Meu pai quer que eu compre uma casa antes de casar; 3. Tomara que ele não gaste muito dinheiro neste período de promoções; 4. Espero que você pense bem antes de tomar uma decisão
Esercizio 7
1. entenda; 2. entenda; 3. entenda; 4. entendamos; 5. entendam; 6. entendam
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Esercizio 8
1. parta; 2. parta; 3. parta; 4. partamos; 5. partam; 6. partam
Esercizio 9
1. aprendam; 2. saiba; 3. sejam; 4. receite; 5. compre; 6. gostem; 7. saiamos; 8. mude
Esercizio 10
1. Pode ser que nós saiamos mais cedo do trabalho hoje; 2. Elas querem que nós levemos as crianças
na sessão da tarde do cinema; 3. Vocês esperam que nós compremos tudo e enfrentemos a fila do
caixa em 10 minutos; 4. Talvez nós visitemos a nossa amiga no hospital hoje à tarde
Esercizio 11
1. Lave; 2. Passe; 3. Cozinhe; 4. Tire; 5. Passe; 6. Prepare
Esercizio 12
1. estejam; 2. dê; 3. inspire; 4. acredite; 5. Dê; 6. precise
Esercizio 13
1. elejo; 2. entreguei; 3. aja; 4. fujo; 5. Conheça; 6. fugiu; 7. enxugue; 8. conhecemos; 9. cobice;
10. enxugue; 11. entregue; 12. ameaça; 13. ameacem; 14. pregou; 15. coloquem; 16. coloquem;
17. pregue
Esercizio 15
1. leio, prefiro; 2. leu, preferiu; 3. leio/li; 4. leu, preferem; 5. leram/leem; 6. preferem, preferimos;
7. leio, lê
Esercizio 16
1. diga, diga, digamos, digam, digam; diga, diga, diga, digamos, digam, digam; 2. leia, leia, leiamos,
leiam, leiam; leia, leia, leia, leiamos, leiam, leiam
Esercizio 17
1. Antônio é mais alto do que Pedro; 2. O livro de inglês é tão bom como o livro de português; 3. Pedro
come mais do que Antônio/O prato de Pedro está mais cheio do que o prato do Antônio; 4. Márcia é
tão gorda como Patrícia
Esercizio 18
1. Pedro é mais inteligente do que o irmão; 2. A comida do restaurante japonês é mais gostosa do
que a comida do restaurante chinês; 3. As crianças japonesas são mais magras do que as crianças
brasileiras; 4. A MPB, Música Popular Brasileira, é tão boa como o samba; 5. A escola inglesa é tão
rígida quanto a escola alemã
Esercizio 19
1. Paulo é o aluno mais preguiçoso da classe; 2. Airton Senna é o piloto mais veloz da Fórmula 1;
3. Ana é a amiga mais simpática que eu tenho; 4. A Ferrari é o carro mais caro; 5. Flávia é a aluna/
menina mais inteligente da escola
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Esercizio 20
1. O carro foi caríssimo; 2. Fizemos uma viagem longuíssima; 3. Pedro, meu filho, cresceu tantíssimo; 4. As roupas em oferta estão baratíssimas; 5. Minha casa fica pertíssimo do centro; 6. Ana é
sempre elegantíssima
Esercizio 21
1. c; 2. d, e; 3. a; 4. b; 5. f
Esercizio 23
b
Esercizio 24
a
Esercizio 25
c
Esercizio 26
d
Esercizio 27
1. Meus pais andam viajando bastante nos últimos meses; 2. Os professores andam muito exigentes durante este ano; 3. Pedro e Marcos andam brincando de trabalhar. Não fazem nada sério; 4. O
paciente anda reagindo bem ao tratamento; 5. As crianças andam passando muito tempo na frente
da TV ultimamente
Esercizio 28
1. Ana não vai nem ao teatro e nem ao cinema; 2. Os funcionários não trabalham nem sábado nem
domingo; 3. Niguém nem o ajudou nem o ajudará a resolver o problema; 4. Nunca nem reformamos
a casa e nem pensamos em vendê-la
Esercizio 29
1. Não quero vinho nem cerveja/nem vinho nem cerveja; 2. Meus pais não vão para São Paulo nem
para o Rio/nem para São Paulo nem para o Rio; 3. Não vamos passar o dia na praia nem na piscina/
nem na praia nem na piscina; 4. Não quero ser médica nem enfermeira/nem médica nem enfermeira
Esercizio 31
c
Esercizio 32
b
Esercizio 33
c
Esercizio 34
a
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Esercizio 35
1. terceira; 2. primeiro; 3. décimo; 4. décimo primeiro; 5. sétima
Esercizio 36
Arroz, feijão, alho, cebola, frango, alface, tomate, cenoura
Esercizio 38
– Há dias não vejo o Antônio. Você tem notícias dele? – Penso que ele esteja em casa hoje e tenha
muita coisa pra fazer. Ele mudou ontem e tem que colocar tudo no lugar. – Esperamos que ele consiga arrumar/organizar a casa antes do final de semana, quando os pais dele chegarão. – Olha, o mais
importante é que os pedreiros terminem a reforma. – Talvez possamos ajudá-lo. – Ando trabalhando
tanto, ando tão cansado que preciso descansar/repousar. – Eh... Pode ser que amanhã, você passará
o seu dia de folga em meio às caixas na casa do Antônio. – É sempre melhor do que ir ao escritório!
Esercizio 39
1. Porque o Amazonas é o maior Estado do Brasil, é o Estado mais preservado do país, possui a
maior poulação indígena do Brasil, há os pontos mais elevados do país e é no Amazonas o maior
rio do mundo; 2. Todo período para visitar o Amazonas é bom e será sempre uma experiência única.
3. É o festival Folclórico de Parintis e acontece em Parintis; 4. A bacia hidrográfica do Estado
responde por 20% da água doce do planeta. Os principais rios são Negro (que banha a cidade
de Manaus), Amazonas-Solimões, Madeira, Juruá, Purus, Içá, Uaupés e Japurá. A maioria deles é
navegável durante todo o ano. O rio Amazonas é internacionalmente conhecido como o maior do
mundo, possuindo um curso calculado em 6300 quilômetros

Capítulo 14
Esercizio 1
1. Sandra não foi ao bar porque estava com muita dor de cabeça; 2. Tinha uma equipe de canoagem;
3. Sim. Paula conheceu um moço; 4. Porque o moço não é da cidade dela
Esercizio 2
1. não estava no Muvuca Bar ontem, né; 2. tivesse lá você teria se divertido; 3. tivesse ao meu lado
e sozinho eu não puxaria conversa; 4. eu telefonaria hoje; 5. eu telefonasse; 6. ele passasse pelo
menos o final de semana aqui mas amanhã já vai embora
Esercizio 3
1. tivesse, teria; 2. paquerou; 3. tivesse, puxaria; 4. duvidou, telefonasse; 5. fosse, telefonaria;
6. Seria, passasse; 7. perguntasse, diria
Esercizio 4
1. Seria bom se ele passasse pelo menos o final de semana aqui; 2. Sabe que eu sou um pouco
tímida, né; 3. Pra mudar toda vez que me interesso por alguém o moço é de fora; 4. E você flertou
com alguém; 5. Se um deles não tivesse ao meu lado e sozinho eu não iniciaria uma conversa
Esercizio 5
1. tivesse, tivesse, tivesse, tivéssemos, tivessem, tivessem; 2. visse, visse, visse, vissemos, vissem,
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vissem; 3. viesse, viesse, viesse, viéssemos, viessem, viessem; 4. fosse, fosse, fosse, fossemos, fossem, fossem; 5. pusesse, pusesse, pusesse, puséssemos, pusessem, pusessem
Esercizio 6
1. viajasse, voltaria; 2. viajasse, voltaria; 3. viajasse, voltaria; 4. viajássemos, voltaríamos; 5. viajassem, voltariam; 6. viajassem, voltariam
Esercizio 7
1. fosse; 2. acabasse; 3. viesse; 4. preferisse; 5. encontrassem; 6. passasse; 7. pudesse; 8. ganhassem;
9. gostassem; 10. esperasse; 11. estudasse; 12. pudessem; 13. dissesse, mudasse; 14. levantassem;
15. trabalhasse
Esercizio 8
1. A criança teria menos problemas se o pai fosse mais presente na vida dela; 2. Eu pedi que ela
fechasse os olhos e imaginasse um lugar lindo; 3. O médico pediu que aguardasse na sala de espera;
4. O diretor disse que o funcionário deveria assinar só se concordasse com tudo
Esercizio 9
1. Se eu tivesse dinheiro compraria um bom presente para a minha melhor amiga; 2. Embora chovesse nós fomos à praia; 3. Embora o Ângelo quisesse conhecer o Rio não viajou; 4. Se nós precisássemos de dinheiro iríamos ao banco
Esercizio 10
1. houve; 2. houvesse; 3. houve; 4. houvesse; 5. Houve
Esercizio 11
na cidade por volta das oito e meia o guia estaria nos esperando para mostrar-nos os principais pontos turísticos da região. Almoçaríamos em um ótimo restaurante e aproveitaríamos o resto do dia
para fazer turismo. Mesmo se chovesse no final da tarde iríamos todos para a praia.
Esercizio 12
b
Esercizio 13
b
Esercizio 14
c
Esercizio 15
1. b, c, d; 2. a; 3. c, d; 4. c; 5. b, c
Esercizio 16
1. Antônio casou com a Ana embora amasse a Márcia; 2. Hoje vamos à praia mesmo que chova;
3. Pedro quer ir para a Itália apesar de não falar uma palavara em italiano; 4. As crianças podem
viajar desde que sejam acompanhadas pelos pais; 5. Vou vender o carro ainda que meu marido não
queira; 6. Paula está muito cansada por isto não vai sair hoje à noite; 7. José formou-se em engenharia porém ainda não encontrou trabalho
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Esercizio 17
1. todavia; 2. logo; 3. logo; 4. todavia; 5. logo; 5. logo; 6. todavia
Esercizio 19
1. Porém; 2. Todavia; 3. Mesmo que/Ainda que; 4. Contanto que; 5. Embora
Esercizio 20
1. b; 2. a; 3. a; 4. b
Esercizio 21
1. visto, veste; 2. repetem, repito; 3. prefiro, sirvo; 4. minto, mente; 5. sigo, seguem
Esercizio 22
1. Repita, repita; 2. Sirva, sirva; 3. Siga, siga; 4. Minta, minta
Esercizio 23
1. durmo, cubro; 2. descubro; 3. engulo, engolem; 4. tusso, tosse
Esercizio 24
1. Engula, engula; 2. Descubra, descubra; 3. Tussa, tussa; 4. Cubra, cubra; 5. Durma, durma
Esercizio 25
1. d; 2. e; 3. c; 4. a; 5. b
Esercizio 28
1. b; 2. a; 3. a; 4. a
Esercizio 29
1. b; 2. a; 3. b; 4. b
Esercizio 30
1. b; 2. b; 3. d; 4. c; 5. c; 6. a; 7. e
Esercizio 31
1. vive no mundo da lua; 2. custa os olhos da cara; 3. tira de letra; 4. filho de peixe, peixinho é; 5. dá
o braço a torcer; 6. sabe na ponta da língua
Esercizio 33
– Ontem, enquanto eu arrumava a mesa, para o jantar o telefone tocou, pra variar. Se soubesse quemera não teria atendido. – E quem era? – Era alguém tentando, de novo/mais uma vez, me vender
alguma coisa. Embora tenha tirado/cancelado/excluído o meu número da lista telefônica os telefonemas continuam. – O que eles queriam te vender ontem? – No começo/início eu pensei/achei que
fosse uma brincadeira. A moça queria que eu comprasse um robô, mesmo que eu não o conhecesse e
duvidasse da eficiência dele. – Se eu fosse você teria dito que poderia comprá-lo se eles viesse fazer
uma demonstração do produto. – Você é louca? Se quando eles telefonam são insistentes, imagine
se eles entram em casa... Não me deixam nunca mais! Não aguento mais estes telefonemas!
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Esercizio 34
1. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer; 2. Em abril de 1960; 3. Brasília tem a forma de um avião

Capítulo 15
Esercizio 1
1. Não. Marcos está morando no Brasil; 2. Ele está viajando por todo o Brasil, mas sempre de olho
no mercado de trabalho; 3. Marcos está pensando em abrir um restaurante italiano; 4. Porque em
São Paulo já há muitos restaurantes italianos
Esercizio 2
1. te encontro online; 2. do ano temos um fuso horário de 5 horas; 3. O que você tem feito? Está gostando; 4. o português me ajudou pra caramba; 5. um apartamento em São Paulo mas tenho viajado por
todo o Brasil; 6. que mora no Brasil há mais tempo, tem me ajudado muito; 7. em abrir um pequeno
restaurante italiano mas não em São Paulo porque já há muitos; 8. vamos precisar de garçonete
Esercizio 3
1. temos; 2. vai, tem feito; 3. ajudou, aluguei tenho viajado; 4. tenho viajado, tenho analisado; 5. tem
me ajudado, abriremos; 6. temos pensado
Esercizio 4
1. Certamente abriremos alguma coisa juntos; 2. O fato de já saber o português me ajudou bastante;
3. Finalmente te encontro online; 4. Ainda não decidimos mas uma coisa é certa: vamos precisar de
garçonete
Esercizio 5
1. tenho sido; 2. tem sido; 3. tem sido; 4. temos sido; 5. têm sido; 6. têm sido
Esercizio 7
1. Nós temos comido muito ultimamente. Temos que fazer dieta; 2. As empregadas não têm limpado
a casa todos os dias; 3. Vocês têm passado dos limites nos últimos meses
Esercizio 8
1. Desde o mês passado João tem trabalhado muito, dia e noite; 2. Pedro começou o ano tranquilo,
sem fazer nada. Não tem estudado e nem trabalhado. Já estamos em julho; 3. Minha avó tem ido
ao médico toda semana; 4. Nos últimos anos a professora da escola tem dado tarefa todas as férias
para as crianças
Esercizio 9
1. têm lido; 2. têm feito; 3. tem treinado; 4. tem recebido; 5. tem aprovado; 6. temos organizado;
7. têm tido; 8. tem estudado
Esercizio 10
1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a
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Esercizio 11
1. c; 2. a; 3. c; 4. a
Esercizio 12
põe, põe, pomos, põem, põem, ponha, ponha, ponhamos, ponham, ponham; ponha, ponha, ponhamos, ponham, ponham; porei, porá, porá, poremos, porão, porão; poria, poria, poria, poríamos,
poriam, poriam
Esercizio 13
1. punha; 2. punha; 3. punha; 4. punhamos; 5. punham; 6. punham
Esercizio 14
1. pus; 2. pôs; 3. pôs; 4. pusemos; 5. puseram; 6. puseram
Esercizio 15
1. ponho, põe; 2. põe, põe; 3. pomos, põe; 4. põe, põe; 5. pôs; 6. puseram; 7. pôr, pus; 8. punha;
9. ponham; 10. pôs; 11. punhamos; 12. ponha; 13. ponha
Esercizio 16
1. É melhor que ela ponha um casaco pesado porque lá fora está muito frio; 2. Ele não pôs os
livros para as tarefas da escola na escrivaninha; 3. Dúvido que você ponha as crianças de castigo; 4. Eu pus tudo no lugar. Por que você não pôs; 5. Ela não punha o almoço à mesa sempre no
mesmo horário
Esercizio 17
1. pôr; 2. por; 3. por; 4. pôr; 5. pôr
Esercizio 19
1. a; 2. c; 3. b; 4. d
Esercizio 20
1. Qualquer; 2. qualquer; 3. Qualquer; 4. Qualquer um; 5. Qualquer um; 6. quaisquer; 7. qualquer;
8. qualquer; 9. Qualquer; 10. Quaisquer
Esercizio 21
1. compreendera; 2. compreendera; 3. compreendera; 4. compreenderamos; 5. compreenderam;
6. compreenderam
Esercizio 22
1. Antônio tinha cantado música clássica no coral da igreja; 2. Eu e meu marido tínhamos esperado
que a chuva passasse com os olhos na janela; 3. Maria tinha comprado uma grande casa no campo;
4. Joana e Pedro tinha tentado a sorte apostando na loteria; 5. Você tinha preparado os seus filhos
para a vida
Esercizio 23
1. d; 2. c; 3. e; 4. b; 5. a
36

© Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 24
1. Os alunos mal terimaram as provas e já querem saber as notas; 2. Meus amigos mal viram o show
porque tinha muita gente; 3. Estou muito cansada e estressada. Mal posso esperar as minhas férias;
4. Minha mãe mal saiu do hospital e já está em pé, trabalhando; 5. Você contou a ela sobre a traição
do namorado, assim, de cara
Esercizio 25
1. b; 2. d; 3. a; 4. c
Esercizio 26
1. Você já deu o bolo em alguém? Quando? Por que; 2. Qual é a situação no seu país que “está na
cara” atualmente; 3. Quais são as epxressões equivalentes a “cara de pau” e “dar o bolo” em italiano
Esercizio 28
1. pequeno; 2. escuro; 3. mole; 4. noite; 5. manso; 6. baixo; 7. reto; 8. novo; 9. pouco; 10. lento;
11. solto; 12. triste; 13. feio
Esercizio 29
b
Esercizio 30
d
Esercizio 31
b
Esercizio 32
b
Esercizio 33
a
Esercizio 34
1. b; 2. c; 3. b; 4. c
Esercizio 35
Nos últimos meses João não anda lendo mais os jornais. Com os seus 77 anos, diz sempre que nada
mais muda na sua vida. Então não faz diferença saber se a economia do seu país anda crescendo, se
a pesquisa científica anda descobrindo coisa maravilhosas para a saúde ou se o novo governo anda
trabalhando seriamente, como se deve. João pôs-se a/começou a ler poesia. Mal acabou de ler o
primeiro livro e já comprou outros três. Está trocando os livros já lidos com os amigos amantes de
poesia. Não é um tipo exigente. Não lê somente/só os grandes escritores. “A poesia é como um cara
de pau. Entra dentro de você e não te deixa mais”. João diz que a poesia te faz companhia sempre,
onde quer que você vá. Nunca te dá o bolo. E eu me pergunto: só esta frase já não é uma poesia?
Esercizio 36
1. O texto define a saudade como um vocábulo que define todas as nuances ligadas a um estado de
ânimo causado por uma falta. É tristeza; 2. Sentir saudade, deixar tudo para depois e dar um jeitinho;
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3. Significa encontrar um modo para obter algo que não se poderia obter porque não é permitido, porque é difícil e complicado ou porque é proibido; 4. Não faça hoje o que você pode deixar para amanhã

Capítulo 16
Esercizio 1
1. Será na casa da Márcia; 2. A Márcia está organizando a festa; 3. A Rosa colocará as bebidas
pra gelar, o Antônio vai inflar os balões, Márcia comprará os salgadinhos e Ana Maria vai fazer
a torta
Esercizio 2
1. que eu te encontrei; 2. uma festa surpresa de aniversário para a Ângela e queria te convidar; 3. e lá
pelas sete e meia, teremos preparado tudo; 4. já terá colocado as bebidas pra gelar na casa dela; 5. terá
inflado os balões; 6. terá feito a torta; 7. depois, quando eu te telefonar você a leva lá para casa; 8. da
noite já teremos bebido todas
Esercizio 3
1. encontrei, precisando falar; 2. preparando, queria, convidar; 3. contar, será, será; 4. teremos preparado, terá colocado, terá inflado, terei comprado os salgadinhos, terá feito; 5. convidá-la, telefonar; 6. Pode deixar; 7. teremos bebido
Esercizio 4
1. Pode deixar que eu penso nisto; 2. Estou organizando uma festa surpresa; 3. A Rosa já terá posto
as bebidas para gelar
Esercizio 5
1. terei estudado; 2. terá estudado; 3. terá estudado; 4. teremos estudado; 5. terão estudado; 6. terão
estudado
Esercizio 6
1. terei feito, terei ido; 2. tera feito, terá ido; 3. terá feito, terá ido; 4. teremos feito, teremos ido;
5. terão feito, terão ido; 6. terão feito, terão ido
Esercizio 7
1. terá terminado; 2. terá examinado; 3. teremos visitado; 4. terão lido; 5. terão aberto; 6. terá descoberto; 7. terei preparado; 8. terá organizado; 9. terá dado; 10. teremos tomado
Esercizio 8
1. O avião aterrisou agora. Acho que em uma hora terei chegado em casa; 2. Ela terá viajado pelo
Brasil todo em um ano; 3. Ao amanhecer do dia você terá chegado em casa da balada
Esercizio 9
1. chegar, beber, sair; 2. chegar, beber, sair; 3. chegar, beber, sair; 4. chegarmos, bebermos, sairmos;
5. chegarem, beberem, saírem; 6. chegarem, beberem, saírem
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Esercizio 10
1. tiver, tiver, tiver, tivermos, tiverem, tiverem; 2. der, der, der, dermos, derem, derem; 3. quiser,
quiser, quiser, quisermos, quiserem, quiserem; 4. for, for, for, formos, forem, forem
Esercizio 11
1. entrar, telefonará; 2. entrar, telefonará; 3. entrarmos, telefonaremos; 4. entrarem, telefonarão;
5. entrarem, telefonarão
Esercizio 12
1. entender, explicarei; 2. entender, explicará; 3. entender, explicará; 4. entendermos, explicaremos;
5. entenderem, explicarão; 6. entenderem, explicarão
Esercizio 13
1. conseguir, pagarei; 2. conseguir, pagará; 3. conseguir, pagará; 4. conseguirmos, pagaremos; 5. conseguirem, pagarão; 6. consegirem, pagarão
Esercizio 14
1. precisar; 2. precisar; 3. precisar; 4. precisarmos; 5. precisarem; 6. precisarem
Esercizio 15
1. ler; 2. ler; 3. ler; 4. lermos; 5. lerem; 6. lerem
Esercizio 16
1. conseguir; 2. conseguir; 3. conseguir; 4. conseguirmos; 5. conseguirem; 6. conseguirem
Esercizio 17
1. iniciarem, teremos terminado; 2. aumentar, terá acertado; 3. for, terá mudado; 4. terminar, terão
chegado
Esercizio 19
1. b; 2. c; 3. b; 4. b; 5. b
Esercizio 22
1. b; 2. d; 3. e; 4. a; 5. f; 6. c
Esercizio 23
1. Haja, houver; 2. Aconteça, acontecer; 3. Seja, for; 4. Seja, for; 5. Custe, custar; 6. Doa, doer
Esercizio 24
1. b; 2. f; 3. e; 4. c; 5. d; 6. a
Esercizio 25
1. Che cos’è?; 2. Sai che cos’è?
Esercizio 28
1. excelente; 2. muito frio; 3. escuro; 4. demais; 5. linda; 6. contemplando; 7. corajoso; 8. jovem;
9. semelhante à farinha
© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

39

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 29
d
Esercizio 30
a
Esercizio 31
c
Esercizio 32
b
Esercizio 33
d
Esercizio 34
c
Esercizio 35
1. televisão, computador, carro, fatos; 2. roupa; 3. bom dia, banho, boa noite; 4. água, banho,
providência; 5. vidro, vaso; 6. roupa, papel, tecido; 7. geladeira, carro; 8. corda; 9. dor, saudade,
fome
Esercizio 37
Se um dia puder participar do carnaval do Rio tentarei usar uma fantasia de baiana. Informei-me na
internet e vi que os estrangeiros podem participar desta festa festa linda/maravilhosa. Basta comprar
a fantasia, aprender o samba da escola, cantar e dançar durante o desfile. Dizem que não é barato
e que é melhor não demorar a reservar, mas custe o que custar eu quero ir. Quando o carnaval terá
terminado, não volltarei logo para a Itália. Ficarei 2 meses no Brasil. E com certeza, no final destes 2
meses, terei aprendido bem o português, terei feito tantas amizades e terei conhecido tantos lugares.
Tudo isto é mais do que um sonho. É um projeto para levar a sério.
Esercizio 38
1. O Pantanal possui cerca de 230 mil km². É o tamanho de Portugal, Suíça, Bélgica e Holanda, juntos;
2. É a maior planície alagável do mundo; 3. 300 mil turistas; 4. Fica na região centro-oeste do Brasil

Capítulo 17
Esercizio 1
1. O dia do Pedro começou com o pneu do carro furado; 2. Ele chegou super atrasado na Universidade, não fez a prova de química e perdeu a carteira com os documentos; 3. Ele voltou para casa mais
cedo antes que mais alguma coisa desse errado; 4. Ele comeu pão com presunto, suco de laranja,
pão de queijo e salada de frutas
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Esercizio 2
1. chegou mais cedo da Universidade hoje; 2. eu levantei com o pé esquerdo hoje; 3. não tivesse chegado muito atrasado teria feito a prova; 4. foi uma atrás da outra; 5. não tivesse corrido a carteria não
teria caído do meu bolso; 6. não tivesse acabado eu teria te ligado pra avisar que chegaria mais cedo
Esercizio 3
1. levantei, furou, cheguei; 2. tievesse chegado, teria feito; 3. foi; 4. Corri, chegar, perdi; 5. tivesse
corrido, teria caído; 6. desse, veio; 7. tivesse acabado, chegaria
Esercizio 4
1. O problema é que na ida furou o pneu do carro; 2. Que tal um uma merenda; 3. Antes que algo
mais desse errado você veio pra casa
Esercizio 5
1. teria assistido; 2. teria assistido; 3. teria assistido; 4. teríamos assistido; 5. teriam assistido; 6. teriam
assistido
Esercizio 6
1. teriam viajado; 2. teria concluído; 3. teríamos comprado; 4. teria operado; 5. teria levado; 6. teríamos aberto; 7. teria vindo; 8. teria apresentado; 9. teria feito; 10. teria aprovado
Esercizio 7
1. Se tivesse um pouco mais de paciência com crianças eu teria tido mais filhos; 2. Você teria trabalhado aos domingos mesmo sem o pagamento de horas extras; 3. Com mais tempo as funcionárias
teriam realizado um trabalho mais minucioso
Esercizio 8
1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5.b
Esercizio 9
1. tivesse assinado, teria ficado; 2. tivesse assinado, teria ficado; 3. tivesse assinado, teria ficado;
4. tivéssemos assinado, teríamos ficado; 5. tivessem assinado, teriam ficado; 6. tivessem assinado,
teriam ficado
Esercizio 10
1. tivessem lido; 2. tivessem escutado; 3. tivessem avisado; 4. tivesse terminado; 5. tivéssemos visto;
6. tivesse estudado; 7. tivéssemos encontrado; 8. tivéssemos exagerado; 9. tivesse, traído; 10. tivesse
insistido
Esercizio 11
1. b; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a
Esercizio 12
1. freio, receio; 2. freia, receia; 3. freia, receia; 4. freamos, receamos; 5. freiam, receiam; 6. freiam,
receiam
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Esercizio 13
1. bloquear; 2. bloqueiem; 3. receia; 4. penteia; 5. goleie; 6. norteia; 7. goleia; 8. passeiem; 9. receamos; 10. freie
Esercizio 15
1. e; 2. c; 3. b; 4. d; 5. a
Esercizio 16
1. incendeio, que incendeie; 2. incendeia, que incendeie; 3. incendeia, que incendeie; 4. incendiamos,
que nós incendiemos; 5. incendeiam, que vocês incendeiem; 6. incendeiam, que eles incendeiem
Esercizio 17
Sare, ajudar, admirar, abram, agisse, acendessem, agasalhe, va
Esercizio 18
Presente: sare, abram, vá, agasalhe; Pretérito imperfeito: agisse, acendessem; Futuro: ajudar, admirar
Esercizio 19
1. a, h, i, n; 2. c, d, f, l, m, k; 3. b, e, j, g
Esercizio 20
1. Ruim; 2. Descobrir; 3. Falar; 4. Operar; 5. Receber; 6. Moço
Esercizio 21
1. Naturalidade; 2. punição; 3. Situação; 4. Inutilmente; 5. Envolvimento; 6. Facilmente; 7. Exploração; 8. Capacidade
Esercizio 22
1. c; 2. d; 3. a; 4. b
Esercizio 25
1. a; 2. b; 3. b
Esercizio 26
1. b; 2. d; 3. a; 4. c
Esercizio 27
1. c; 2. e; 3. a; 4. f; 5. b; 6. d
Esercizio 28
Às vezes parece que na vida é tudo uma questão de “se”. Se eu fosse mais jovem poderia dançar a
noite toda/inteira e depois enfrentar um dia de trabalho, sem dormir. Se eu tivesse tido menos pressa, tivesse sido mais paciente, teria conquistado mais coisas. Se mia irmã tivesse tido um salário
melhor teria comprado uma casa melhor. Se eu tivesse tido um filho teria entendido melhor o que os
meus pais sentem por mim. Se cada um de nós tivesse nascido em uma país diferente, teríamos sido
outras pessoas, com certeza. Para cada um de nós há um “se” nunca esquecido.
Esercizio 29
1. Fernando de Noronha é um lugar de areia dourada, um mar com uma imensa variedade de tonali42
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dades de azul e de verde, corais, praias quase desertas, vegetação primitiva e uma fauna marinha das
mias ricas do Brasil; 2. O dinheiro é investido em projetos ambientais e na manutenção da estrutura
da ilha; 3. Fica no Oceano Atlântico a leste do estado do Rio Grande do Norte a 545 km de Recife

Capítulo 18
Esercizio 1
1. O passageiro parte de Milão para São Paulo e depois vai para o Rio de Janeiro; 2. O passageiro
pediu para reservar o assento e e pediu um menú vegetariano; 3. O passageiro prefere janela; 4. Por
que talvez ele tenha comprado demais
Esercizio 2
1. só Milão/São Paulo; 2. São Paulo eu pego a ponte aérea; 3. janela ou corredor; 4. agência reservar
um assento e solicitar um menú vegetariano. Espero que eles tenham feito; 5. não foi reservado.
Pode ser que a agência tenha esquecido; 6. tenha avisado que a franquia de bagagem é de 32 kilos;
7. tenha comprado coisas demais e tenha exagerado na bagagem. É bem o meu tipo!
Esercizio 3
1. está; 2. Está; 3. faz; 4. pego; 5. prefere; 6. pedi, reservar, solicitar, tenham feito; 7. foi reservado,
tenha esquecido; 8. Espero, tenha avisado; 9. tenha comprado, tenha exagerado
Esercizio 4
1. Verifiquei tudo e vejo que o menú vegetariano não foi reservado; 2. É possível fazer o check in
dos dois trechos; 3. É possível, sim; 4. Eu pedi para a agência reservar um lugar
Esercizio 5
1. tenha entendido; 2. tenha entendido; 3. tenha entendido; 4. tenhamos entendido; 5. tenham entendido; 6. tenham entendido
Esercizio 6
1. tenha falado; 2. tenha ouvido; 3. tenham chegado; 4. tenham visto; 5. tenha tido; 6. tenha feito; 7. tenha trazido; 8. tenha examinado; 9. tenha dito; 10. tenha entendido; 11. tenha posto; 12. tenha limpado
Esercizio 7
1. Espero que nós não tenhamos perdido todos os documentos; 2. A Ana não acredita que vocês
tenham dito a verdade; 3. Não é possível que eles tenham perdido todo o dinheiro no jogo, de novo;
4. Talvez nós tenhamos errado não contando o problema ao meu filho
Esercizio 8
1. b; 2. b; 3. a; 4. a; 5. b; 6. a
Esercizio 9
tenham feito as tarefas, que a empregada tenha encontrado todos os produtos de limpeza e que
tenha preparado o lanche para os meus filhos. Espero que o meu marido tenha chegado mais cedo
para levar o Antônio à natação e a Carolina na aula de dança. Espero que meus sogros não tenham
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chegado mais cedo para o jantar porque ainda tenho que chegar em casa e cozinhar. Nada mal para
o meu primeiro dia de trabalho fora de casa.
Esercizio 10
1. O carro zero foi comprado pelo meu pai; 2. Os pacientes em estado mais grave foram atendidos
pelos médicos do pronto socorro; 3. As pessoas que viviam nas ruas da cidade eram alimentadas
pelos voluntários; 4. As malas das crianças para a viagem serão/vão ser arrumadas pela mãe; 5. A
modelo mais cara e mais famosa do mercado foi contratada pela revista de moda; 6. A empresa
sempre era aberta pela secertária logo cedo; 7. A notícia será dada pelo jornal na edição de amanhã;
8. Hoje, o novo programa de governo será explicado pelo prefeito; 9. O jantar surpresa seria preprado pelo Anônio; 10. Eu quis que o documento fosse assinado pelo meu marido; 11. Os pacotes serão
abertos pelas crianças; 12. Desta vez eu fui enganado pelos operários
Esercizio 11
1. 40 operários e 2 técnicos em informática estão sendo contratados pela nova fábrica; 2. Os
protestos do povo têm sido subestimados pelo governo; 3. As horas extras dos funcionários não
tinham sido contabilizadas pelo financeiro da empresa; 4. Os feridos no acidente estão sendo
atendidos pelos médicos de plantão; 5. O projeto de proteção ambiental da cidade tem sido elaborado por nós
Esercizio 12
1. As próximas duas aulas têm que ser dadas pelo professor; 2. Os direitos têm que ser exigidos pelo
povo, sempre; 3. O guia turístico precisa ser contactado pelos turistas; 4. O apartamento deve ser
pintado pelo meu marido neste final de semana; 5. Vocês não podem ser convidados pelo Pedro; 6.
O jardineiro não pode ser contratado pela minha mãe
Esercizio 13
2. Antônio exprimiu a sua opinião com convicção; 3. Os organizadores suspenderam o evento; 5.
Os manifestantes são expulsos pela polícia; 8. A pizzaria entregará a pizza na casa do cliente; 10. Os
operários não podem aceitar o novo acordo trabalhista; 11. O vento deverá secar a roupa em pouco
tempo
Esercizio 14
1. Os brasileiros têm recebido os estrangeiros com muita festa – Os estrangeiros têm sido recebidos
pelos brasileiros com muita festa; 2 Meus pais estão vendendo o apartamento – O apartamento está
sendo vendido pelos meus pais; 3. O presidente República vetou a lei que o Congresso aprovou – A
lei que o Congresso aprovou foi vetada pelo presidente da República; 4. A polícia está prendendo o
ladrão que assaltou o banco – O ladrão que assaltou o banco está sendo preso pela polícia
Esercizio 15
1. c; 2. e; 3. b; 4. d; 5. a
Esercizio 19
c, d, e
Esercizio 20
1. garoa ou chuvisco; 2. pancada de chuva; 3. trovão; 4. neblina; 5. relâmpago; 6. neve
44
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Esercizio 22
1. Esqueci o meu telefone em casa e o do meu marido; 2. Vamos à escola conversar com a professora da Ana e a do Pedro; 3. Vamos viajar com dois carros: com o nosso carro e com o do vizinho;
4. Em maio tem o meu aniversário, o da minha mãe e o da minha melhor amiga; 5. O número do
telefone de casa é 3356.5433 e o do celular é 9956.5433
Esercizio 23
b, d, e
Esercizio 24
c
Esercizio 25
b
Esercizio 26
Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português,
não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita,
como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem ípsilon, como o
escarro directo que me enoja independentemente de quem o cuspisse.
Esercizio 27
Para Fernando Pessoa a ortografia também é gente.
Esercizio 28
– Mãe, olhe que bonitinho este cachorro. Eu o achei na perdido na rua. Com certeza foi abandonado
por alguém. – Um cachorro? Em casa? – Mãe, è uma cachorrinho. Não faça esta cara! Não é um
burro! – Espero que você o tenha levado ao veterinário para saber se está bem, se não tem nenhuma
doença. – Mãe, eu acabei de encontrá-lo! Dê-me tempo. – Faça uma coisa: leve-o na casa do vizinho do sétimo andar. A mulher dele é veterinária. – Boa idéia. E ela acabou de chegar. Eu a vi na
garagem. – Espero que você tenha pensado no trabalho que dá ter um cachorro num apartamento.
– Mãe, não se preocupe. Este problema é meu. O seu é falar com o papai. Por favor! Eu amanheci
com sorte. Sempre quis ter um cachorro!
Esercizio 29
1. Monte Pascoal, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz; 2. A história oficial do Brasil conta que
os portugueses desembarcaram em Porto Seguro, no Sul da Bahia. À primeira vista, os portugueses
acreditaram que haviam encontrado apenas um grande monte e deram o nome de Monte Pascoal.
Após deixar a recém descoberta em direção à India, na incerteza se tratava-se de um continente ou
de uma ilha alterou o nome para Ilha de Vera Cruz. Quando os portugueses descobriram que era,
realmente, um continente alteraram o nome para Terra de Santa Cruz. Onze anos depois, em 1511,
quando descobriram a enorme quantidade de pau brasil, uma árvore, batizaram a nova terra de Brasil; 3. Porto Seguro possui diversos atrativos naturais como praias, baías, recifes de corais, manguezais e rios navegáveis. Tem 90 km de praia e está entre os principais destinos turísticos do Brasil.
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Capítulo 19
Esercizio 1
1. Vou depois do trabalho lá pelas seis e meia, sete; 2. Elas não querem comprar nada. Só querem
dar uma volta para conhecer as novas lojas; 3. Marta vai de carona com Ana; 4. Elas vão dar uma
volta, comer alguma coisa, pegar um cineminha e tomar um chopp
Esercizio 2
1. você vai ao Shopping, hoje; 2. depois do trabalho. Lá pelas seis e meia, sete; 3. para conhecer o Shopping novo e ver as lojas novas; 4. olharmos as vitrines e entrarmos nas lojas acabaremos comprando; 5.
nós irmos sem cartão de crédito. Só para dar uma volta, bater perna e conhecer; 6. comemos alguma coisa e para fecharmos a noite podemos pegar um cineminha e tomar um chopp. Tudo no Shopping, mesmo
Esercizio 3
1. vai; 2. Vou; 3. dar; 4. conhecer, ver; 5. olharmos, entrarmos; 6. irmos, dar, bater, conhecer; 7. querem, ligarem; 8. Damos, fecharmos
Esercizio 4
1. Eu quero muito conhecer o shopping novo; 2. Vou ao shopping após o trabalho; 3. Para terminarmos a noite podemos ir ao cinema
Esercizio 5
1. cantar; 2. cantar; 3. cantar; 4. cantarmos; 5. cantarem; 6. cantarem
Esercizio 6
1. beber; 2. beber; 3. beber; 4. bebermos; 5. beberem; 6. beberem
Esercizio 7
1. sair; 2. sair; 3. sair; 4. sairmos; 5. sairem; 6. sairem
Esercizio 8
1. O sinal abriu para as crianças passarem na faixa de pedestres; 2. É melhor nós olharmos a previsão do tempo antes de sair de casa; 3. O comandante do cruzeiro pediu para os passageiros retornarem ao navio às seis da tarde; 4. Eu nunca pedi para vocês comprarem uma casa assim tão grande;
5. Ana deu o número do celular do diretor para os funcionários telefonarem
Esercizio 9
1. criticarem; 2. arrumarem; 3. passearmos; 4. viajarem; 5. estudarem; 6. participarem; 7. manter;
8. ouvirmos; 9. conhecermos; 10. descer; 11. fumarem; 12. ler; 13. prepararmos; 14. contarem
Esercizio 10
1, 3
Esercizio 11
1. Para terminarmos nosso trabalho precisaremos da sua ajuda; 2. Acho que não poderão viajar sem
terem as passagens nas mãos; 3. Não esclareceram as dúvidas com o professor por não quererem
perguntar; 4. Eu sei que telefonaram, hoje, para convidarem os amigos de faculdade
46
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Esercizio 12
1. estarem; 2. limparmos; 3. verem; 4. chegarem 5. ir; 6. viajarem; 7. terminarem; 8. comprarmos
Esercizio 13
1. ter, ter, ter, termos, terem, terem; 2. fazer, fazer, fazer, fazermos, fazerem, fazerem; 3. querer,querer, querer, querermos, quererem, quererem; 4. pôr, pôr, pôr, pormos, porem, porem
Esercizio 14
1. I; 2. I; 3. S; 4. I; 5. S; 6. I
Esercizio 15
1. É melhor que as crianças façam a tarefa logo depois da escola; 2. Os nossos amigos pediram para
que nos aceitássemos o convite deles; 3. O professor entregou as notas para que os alunos avaliassem o resultado dos exames; 4. Pedro toma uma novalgina porque está com muita dor de cabeça;
5. É melhor que vocês não arrisquem a sorte no jogo porque podem perder tudo; 6. O importante é
que vocês tenham tempo e tranquilidade
Esercizio 16
Eu perguntei se ela ia ao Shopping e ela respondeu que sim. Também perguntei se ela podia me dar
uma carona e ela disse que podia; A Ana falou que será lá pelas seis e meia, sete; A Ana também
disse que poderíamos dar uma volta, comer alguma coisa e depois ir ao cinema.
Esercizio 17
1. Eu avisei que mais tarde eu vou ao supermercado e depois preparei o almoço; 2. Eu falei que na
minha opinião, este filme é muito bom e que vale a pena; 3. Maria contou que o novo trabalho dela
é ótimo; 4. Pedro explicou que foi ao aeroporto buscar o Marcos e o vôo dele chegou atrasado; 5. O
médico disse que vai marcar a data da cirurgia hoje; 6. O professor falou para os alunos que entregará as notas deles o mais cedo posível
Esercizio 18
1. A Paula perguntou a que horas os novos funcionários começariam a trabalhar; 2. O cliente perguntou ao açougueiro quanto custava o kilo do filé mignon; 3. O diretor perguntou quando vocês
concluiriam as entregas a domícilio dos clientes; 4. Marcos disse a namorada que ela estava linda
hoje; 5. O mecânico perguntou ao cliente se o carro zero km era dele; 6. A professora perguntou
aos pais se eles tinham visto como as crianças estavam felizes no primeiro dia de aula; 7. O marido
perguntou à mulher se ela tinha certeza que tinha gostado do presente; 8. A mãe perguntou se a filha
iria ao cinema com os amigos dela
Esercizio 19
1. tinha feito; 2. tinha lembrado de guardar; 3. tinha tido 4. tinha passado 5. tinha passado 6. passaria
Esercizio 20
A médica perguntou à Maria se ela tinha feito os exames, tomado os remédios e feito repouso após
a cirurgia. Maria respondeu que tinha feito os exames, tinha tomado os remédios e e tinha ficado
dias e dias de repouso e agora estava se sentindo muito melhor.
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Esercizio 21
1. d; 2. c; 3. b; 4. e; 5. f; 6. a; 7. g
Esercizio 22
1. Chega de falar mal da vida dos outros porque é muito feio; 2. Você perguntou se eu preciso de
ajuda. Preciso nada; 3. O diretor não sabe, direito, quantos funcionários serão contratados pela empresa; 4. Sabe qual é o negócio? O banco negou o financiamento para a abertura da nova empresa;
5. Faça o trabalho direito pra não ter que fazer de novo
Esercizio 25
1. c; 2. e; 3. a; 4. d; 5. b; 6. i; 7. k; 8. h; 9. f; 10. g; 11. j
Esercizio 26
1. Mais tarde vou dar uma passada no consultório do médico para marcar uma consulta; 2. Eu e
meu marido estamos pensando em levar as crianças para dar uma passeada/uma volta no parque;
3. Aconteça o que acontecer eu vou dar um jeito de não trabalhar neste domingo; 4. Quando eu
viajar você pode dar uma olhada na minha casa de vez em quando; 5. Há tempos não vejo a Marta.
Preciso dar uma telefonada/ligada pra saber se ela está bem; 6. Acho que nós erramos os ingredientes. Esta receita não vai dar certo
Esercizio 29
A agência organizou um passeio para mostrar aos japoneses os lugares mais importantes da cidade.
O/A guia pediu aos turistas para escutarem bem as explicações e não tirarem foto com o flash dentro
do museu. Depois, o grupo pediu 2 horas de tempo livre para ir onde queria e para fotografar os
parques e as praias. O negócio/problema é que eles não tinham um mapa da cidade na pasta, com os
documentos de viagem. Então, todas as vezes os turistas pediam às pessoas para explicarem como
chegar em um determinado lugar. Por sorte os brasileiros são acolhedores e simpáticos mas, infelizmente não falam o japonês e muito menos o inglês. O grupo aprendeu que para ir ao Brasil precisa/
é necessário saber um minimo de português.
Esercizio 30
1. A mais famosa cidade colonial do Brasil é Ouro Preto e fica a a 513 km ao norte do Rio de Janeiro
e 100 km de Belo Horizonte; 2. A mais importante e antiga coleção de arte barroca do Brasil está em
Ouro Preto; 3. A segunda cidade a ser declarada Patrimônio da Humanidade do Brasil foi Olinda;
4. Paraty fica no Estado do Rio de Janeiro
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