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Soluzioni degli esercizi

 Unità 1 Você já ouviu falar no Curupira?

Esercizio 1
1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F; 6. F; 7. V; 8. V

Esercizio 2
1. terminou; 2. tenho descoberto; 3. sabia; 4. estão contribuindo; 5. sabia; 6. sabendo; 
7. li; 8. falava; 9. dizia; 10. li; 11. apoia; 12. conquistou; 13. ouviu; 14. estou estudan-
do; 15. encontrei; 16. estava tendo; 17. está se confundindo

Esercizio 3
1. o conhecimento tradicional no tratamento de doenças; 2. enfermeiras da floresta; 
3. xaropes; 4. garrafadas; 5. unguentos; 6. os poderes de cura dessas ervas; 7. de ge-
ração em geração; 8. palestras de professores de botânica; 9. movimento de mulheres 
camponesas

Esercizio 4
Risposta libera

Esercizio 5
1. era – adorava – podia – podíamos – estava – acompanhava – contava – conhecia – ou-
via – punha-se – dizia – morria; 2. chegamos – tinha posto – (tinha) preparado; 3. tinha 
baixado – chegamos – conhecia – tinha preparado; 4. ensinou – era; 5. disseram – era

Esercizio 6
1. tinha feito – tinha pedido; 2. tinham dito; 3. tínhamos assinado; 4. tinha escrito; 
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5. tinha posto – (tinha) preparado; 6. tinham visto; 7. tinham vindo; 8. tinham aberto; 9. tinham 
comprado – tinha enganado – tinha reservado; 10. tínhamos escolhido

Esercizio 7
Orizzontali 1. Mula sem cabeça; 2. Saci-Pererê; 3. Lobisomem; 4. Mandioca
Verticali A. Curupira; B. Iara; C. Boto

Esercizio 8
Risposta libera

Esercizio 9
Vinte e seis empresas, incluindo uma italiana, tinham comprado e, em seguida, colocado no mer-
cado europeu madeira vendida pela empresa “Madeireira Iller Ltda”, acusada de fazer parte de uma 
rede de venda ilegal de madeira, e que a polícia federal brasileira desmantelou recentemente no 
âmbito da Operação “Madeira Limpa”. É o que denunciou um novo relatório do Greenpeace Brasil, 
“Parceiros no Crime”. Já em 2014, o Greenpeace tinha denunciado a profunda corrupção presente 
no setor da madeira no Brasil, onde há práticas de reciclagem frequentes. A organização ecologista 
tinha pedido às autoridades europeias para fazer controles em todas as empresas que nos últimos 
meses tinham importado para a Europa madeira ilegal.

Esercizio 10
1. parou; 2. sabe – censurara – parece; 3. limpá-lo; 4. levava-o – se ocupava – virara; 5. brincavam 
– acocorou-se; 6. ouvira – conhecera – desaprendera; 7. inventara – sabia

Esercizio 11
1. 6; 2. 7; 3. 5; 4. 1; 5. 3; 6. 2; 7. 4

Esercizio 12
1. pedira – ganhara; 2. Surgira; 3. partira – partira – se despedira; 4. Decidira – recorrera – pedira 
– prestara; 5. ensinara – iniciara; 6. cursara – se casara

Esercizio 14
1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. a

Esercizio 15
1. declarara – fizera – pedira; 2. quebrara – rompera – fora; 3. viera – se escondera – vira; 4. abrira 
– quisera – pedira; 5. levantara – pusera-se – partira; 6. cumprira – abandonara – partira; 7. tomara; 
8. recomendara – houvera; 9. falara – viera; 10. orgulhara-se – recebera

Esercizio 16
1. F; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V

Esercizio 17
Risposta libera

BRASILIANO_2-soluzioni_online.indd   3 27/05/16   13:09



Soluzioni degli esercizi

4 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

 Unità 2 Você mudaria alguma coisa em sua vida?

Esercizio 1
1. b; 2. c; 3. a; 4. c

Esercizio 3
1. gostariam; 2. deveria; 3. deveriam; 4. emprestaria; 5. brincariam; 6. terminariam; 7. iríamos; 8. tra-
riam; 9. preferiria; 10. adoraria

Esercizio 4
1. teria confiado – teria evitado; 2. teria arriscado – teria escolhido; 3. teriam contado – teriam com-
partilhado; 4. teríamos cometido – teríamos concluído; 5. teria ajudado – teria gastado

Esercizio 5
1. Teria uns 50 anos quando decidiu fazer uma lipoaspiração. 2. Convidariam umas vinte pessoas 
à transmissão. 3. Os brasileiros insatisfeitos com o próprio aspecto físico seriam uma minoria. 
4. Quem imaginaria que Lídia ganharia um milhão na loteria. 5. Segundo o relatório publicado 
ontem, o número de italianos residentes no Brasil teria aumentado.

Esercizio 6
1. faria; 2. daria; 3. precisaria; 4. viveria; 5. faria; 6. deixaria; 7. beijaria

Esercizio 7
1. Seria esse o esporte que (você) pratica todos os dias? 2. Você poderia me aconselhar um livro 
para este verão? 3. Deveria responder somente a três perguntas. 4. Eu adoraria andar de bicicleta. 
5. Meu filho gostaria de ler sempre revistas em quadrinhos. 6. Sem meus amigos, eu não poderia 
sair de férias. 7. Faria isso por você, porque gostaria muito de vê-lo/la feliz. 8. Eu nunca te/lhe diria 
uma mentira. 9. Joana não sabe se escolheria de novo estudos literários. 10. Metade das pessoas 
entrevistadas estaria pronta para deixar o país por amor. 11. Sem a ajuda de minha mulher, não teria 
alcançado esses resultados. 12. Vocês estão satisfeitos com o próprio corpo? Gostariam de mudar 
alguma coisa? 13. Deixaríamos tudo assim. Queríamos somente um trabalho melhor.

Esercizio 8
... daria muitos presentes aos pobres, compraria uma boa casa para a minha família e daria de 
presente férias fantásticas às pessoas queridas. Gostaria de viajar por todo o mundo para conhecer 
povos e culturas diferentes. Eu não teria nenhum problema em deixar o meu trabalho atual, porque, 
finalmente, eu me dedicaria ao esporte e à leitura de romances, que eu adoro. E você? O que você 
faria?

Esercizio 9
... Quem sabe! Ela teria procurado um lugar maravilhoso na praia onde teríamos ido viver todos 
juntos. Eu teria ficado sempre ao ar livre e teria tomado banho de mar três ou quatro vezes por 
dia. Naturalmente eu não me teria preocupado com as compras, porque alguém teria feito isso 
para nós. Em suma, teríamos vivido sem quaisquer preocupações que, ao invés, infelizmente, nós 
temos!
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Esercizio 11
Risposta libera

Esercizio 12
1. Minha prima queria saber se podia ter outros filhos. 2. Ontem Maria perguntou ao agente imo-
biliário quanto custava a mansão. 3. Meu filho me perguntou hoje quando iam começar as férias. 
4. Meu psicólogo queria saber por que eu não tinha trocado de trabalho. 5. Hoje de manhã uma 
senhora me perguntou onde ficava a clínica de Pitanguy.

Esercizio 13
1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F; 6. F

Esercizio 14
1. férias; 2. loja de eletrônicos; 3. centro comercial; 4. artigos para bebês; 5. estacionamento; 6. in-
cidente; 7. vítima; 8. denúncia; 9. carrinho de compras; 10. carteira; 11. administradora dos cartões; 
12. crédito; 13. débito; 14. delegacia; 15. boletim de ocorrência

Esercizio 15
1. é (azione) 2. ficou (cambiamento) / está (stato) 3. foram (azione) 4. ficamos (cambiamento) / 
estamos (stato) 5. está (stato) / foi (azione) 6. estão (stato) / ficaram (cambiamento)

Esercizio 16
1. Os meus amigos brasileiros foram roubados em Roma. 2. As nossas bagagens ficaram retidas 
por três dias no aeroporto de Recife. 3. O nosso apartamento está alagado por causa da chuva forte. 
4. As malas foram extraviadas mas depois foram recuperadas. 5. A reclamação é apresentada no 
balcão de achados e perdidos.

Esercizio 17
1. 7; 2. 14; 3. 5; 4. 2; 5. 12; 6. 9; 7. 4; 8. 3; 9. 10; 10. 1; 11. 8; 12. 13; 13. 6; 14. 11

Esercizio 18
1. u; 2. t; 3. s; 4. r; 5. q; 6. p; 7. m; 8. o; 9. l; 10. f; 11. n; 12. g; 13. j; 14. h; 15. i; 16. e.; 17. d; 18. c; 
19. b; 20. a; 21. k

Esercizio 19
Risposta libera

Esercizio 20
1. presos; 2. prendido; 3. salvo; 4. salvado; 5. eleito; 6. elegido; 7. entregue; 8. entregado; 9. limpa-
do; 10. limpas; 11. ganhos; 12. ganhado

Esercizio 21
1. O uso de cheques foi proibido pelo dono da loja. 2. O furto foi denunciado por nós. 3. Luciano 
tinha comprado as passagens de avião. 4. Alguns aparelhos eletrônicos foram comprados por eles 
nos Estados Unidos. 5. Quando ele fará as reservas? 6. Antigamente muitas passagens de avião 
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eram vendidas pela companhia aérea. 7. O temporal alagou as ruas da cidade. 8. Um e-mail ao 
apresentador do programa será escrito por Camila. 9. Os quartos não foram reservados pela agência 
de turismo no hotel indicado. 10. Na próxima semana a empresa assinará o contrato publicitário.

Esercizio 22
1. F; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F; 6. V; 7. V

 Unità 3 Você gosta de festas?

Esercizio 1
1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F

Esercizio 2
1. intoxicados; 2. festa de casamento; 3. quem; 4. passaram; 5. hospital; 6. observação; 7. pão de ló; 
8. estragado; 9. recepção; 10. intoxicação alimentar

Esercizio 3
Risposta libera

Esercizio 4
1. pode faltar; 2. pretende fugir; 3. obriga a casar; 4. deve decorar; 5. precisam decorar; 6. deixando-os 
improvisar; 7. pode acrescentar

Esercizio 5
Risposta libera

Esercizio 6
Festa è sinonimo di colori, divertimento, allegria e bibite ghiacciate, non è vero? Così, ti invitiamo a 
immergerti in un’idea che promette di unire tutti gli ingredienti sopra elencati e fare festa. La consegna 
è riempire dei palloncini di acqua e farli congelare. Poi, basta tirarli fuori dal freezer e sistemarli nel 
secchiello delle bibite, realizzando una presentazione divertente e pratica. Oltre a rendere l’ambiente 
colorato e fuori dal comune, eviti di fare pasticci dato che il ghiaccio si scioglie nel palloncino e non 
fa “confusione”. Via via che il ghiaccio diventa acqua, basta sostituire i palloncini con altri nuovi.

Esercizio 7
1. voltarmos; 2. dormirem; 3. ligarem; 4. percebermos; 5. ter; 6. visitarmos; 7. receberem; 8. obter-
mos; 9. parar; 10. ir

Esercizio 9
1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. b; 6. c; 7. b; 8. a; 9. a; 10. a; 11. b; 12. b; 13. a

Esercizio 10
1. Latte tiepido; 2. Olio (non d’oliva); 3. Polvere di cacao solubile; 4. Farina di mais; 5. In polvere
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Esercizio 11
1. bata; 2. Coloque; 3. adicione; 4. Coloque; 5. asse; 6. misture; 7. leve; 8. Deixe; 9. Desligue; 10. bata; 
11. Coloque; 12. Sirva

Esercizio 12
Orizzontali 1. Liquidificador; 2. Garfo; 3. Açúcar; 4. Preaquecido; 5. Polvilhada; 6. Xícara; 7. Tigela
Verticali A. Untada; B. Forma; C. Sopa; D. Colher; E. Panela

Esercizio 14
Getúlio: Marilza, onde está o manual de instrução da batedeira?
Marilza: Pra que que você quer o manual da batedeira?
Getúlio: Eu quero preparar um pudim de leite.
Marilza: E desde quando pra fazer um pudim é preciso ler as instruções da batedeira?
Getúlio: Eu quero ver se tem uma receita.
Marilza: Está na cozinha, na última gaveta do armário.

Esercizio 15
1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F

Esercizio 16
a. 1. cafeteira; 2. espremedor; 3. açucareiro; 4. formas; 5. rolo; 6. escorredor
b. 1. F; 2. P; 3. P; 4. F; 5. P; 6. P; 7. F; 8. P; 9. P; 10. F; 11. P; 12. F
c. 1. L; 2. L; 3. L; 4. D; 5. L; 6. D; 7. D; 8. L; 9. L

Esercizio 17
1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. a; 6. b

Esercizio 18
1. Aqui ninguém reclama de acordar cedo; 2. mas o grupo já existe há quase dez anos; 3. pegam o 
ônibus todo dia; 4. acordam assim; 5. Joel entregou logo o presente; 6. ninguém pode perder a hora; 
7. Quem embarcou no meio do caminho; 8. gente séria; 9. os amigos do busão; 10. festa sem comida 
e bebida não é festa; 11. Apesar de curta

Esercizio 19
L’“amigo oculto” (amico occulto) o “amigo secreto” (amico segreto) è un gioco tradizionale brasi-
liano che si svolge durante le feste di fine anno (Natale, Capodanno), fra colleghi di lavoro, com-
pagni di scuola e parenti. Il gioco è così comune che esistono addirittura dei siti specializzati. Altre 
varianti di questo stesso gioco sono il “inimigo oculto” (nemico occulto) e l’“amigo chocreto” o 
“choculto”. Nell’“inimigo oculto” si usa fare un regalo inutile o offrire qualcosa che la persona non 
ama, mentre, nell’“amigo chocreto”, il nome dice tutto, si regalano cioccolate. Per questo, a volte 
lo si fa a Pasqua. 

“Chocreto” e “choculto” sono neologismi nati dall’unione tra “chocolate” e “secreto” (cioccolato + 
segreto) e tra “chocolate” e “oculto” (cioccolato + occulto).
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Esercizio 20
Risposta libera

Esercizio 21
7. Casar; 8. Cozinha; 9. Vapor; 10. Alimento; 11. Sabor; 12. Garrafa

Esercizio 22 
Ad esempio
1. Descascar; 2. Cafeteira; 3. Abridor; 4. Saleiro, salgar; 5. Farinheira, enfarinhar; 6. Assado, assadei-
ra; 7. gelar, congelar, geladeira; 8. Açucareiro, açucarar; 9. Manteigueira; 10. Grelhar; 11. Batedor, 
batedeira

Esercizio 23
1. V; 2. V; 3. V

 Unità 4 Queridos amigos de quatro patas...

Esercizio 1
1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V

Esercizio 4
1. mais; 2. utilizar; 3. tratamento; 4. crianças; 5. animais; 6. ajudar; 7. amor; 8. demonstrado; 9. alter-
nativas; 10. de; 11. em; 12. física

Esercizio 5
1. d; 2. c; 3. e; 4. a; 5. b

Esercizio 6
Risposta libera

Esercizio 7
1. Terapia com animais nada convencionais ajuda crianças a lidar com diversidade e ganhar con-
fiança. 2. Cobras, lagartos e outros répteis também podem ser terapeutas e auxiliar pessoas doentes. 
3. Normalmente cães e cavalos são usados na chamada Terapia Assistida por Animais. 4. Animais 
de estimação favorecem o bom humor dos donos deprimidos. 5. Cavalos e burros ajudam em trata-
mentos de crianças com síndrome de Down, autismo e hiperatividade.

Esercizio 8
Risposta libera

Esercizio 9
1. Aditiva; 2. Consecutiva; 3. Assindética; 4. Adversativa; 5. Alternativa; 6. Adversativa; 7. Alter-
nativa; 8. Aditiva; 9. Explicativa
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Esercizio 10
1. Gli uomini sono animali molto strani: una mescolanza del nervosismo di un cavallo, dell’ostinazio-
ne di una mula e della malizia di un cammello. 2. Dai il tuo cuore a lui e lui ti darà il suo. 3. Gli animali 
sono amici così piacevoli: non fanno domande, non criticano. 4. Gli animali sono tutti uguali ma al-
cuni sono più uguali di altri. 5. L’uomo non potrà mai essere uguale a un animale: o si eleva e diventa 
migliore, o “precipita” e diventa peggiore. 6. I cani parlano veramente, ma solo a quelli che sanno 
ascoltarli. 7. Non commettere l’errore di trattare i tuoi cani come degli esseri umani, o loro ti tratteran-
no come un cane. 8. Non mi interessa nessuna religione i cui principi non migliorano né prendono in 
considerazione la condizione degli animali. 9. Fra tutte le specie, quella umana è la più detestabile, in 
quanto l’Uomo è l’unico essere che infligge dolore per sport, sapendo che sta causando dolore.

Esercizio 11
1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F

Esercizio 14
Risposta libera

Esercizio 15
Risposta libera

Esercizio 16
1. Quanto mais – mais; 2. que; 3. tão – como; 4. quando; 5. que; 6. por que – que – porque; 7. assim 
que; 8. que

Esercizio 17
Il Brasile è il quarto paese al mondo per quanto riguarda la popolazione totale di animali domestici 
ed è il secondo per il numero di cani e gatti. L’Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 
Animais de Estimação (Abinpet) rende noto che il paese ha più di 37,1 milioni di cani e 21,3 milioni 
di gatti. Se entrano nel computo anche i pesci e gli uccelli, il calcolo raggiunge i 106,2 milioni di 
animali. L’associazione ritiene che il volume d’affari del mercato pet possa raggiungere i 16,63 mi-
liardi di reais, e rappresenti il 70% del segmento dell’alimentazione. Poi, i servizi, che dovrebbero 
contribuire con il 17% delle entrate. Gli imprenditori del settore, che sono molto attenti a sfruttare 
questo potenziale, lanciano nuovi prodotti e servizi e scommettono sull’amore che i brasiliani han-
no per i loro animaletti.

Esercizio 18
Risposta libera

Esercizio 19
1. 1; 2. 5; 3. 10; 4. 8; 5. 4; 6. 6; 7. 2; 8. 9; 9. 7; 10. 3; 11. 16; 12. 15; 13. 18; 14. 12; 15. 13; 16. 14; 
17. 11; 18. 17

Esercizio 20
Ad esempio 
1. Um cão de 13 anos de idade chamado Boo, após mergulhar num lago congelado e ter lá ficado preso, 
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pedia ajuda de forma desesperada. Visivelmente cansado e com as forças a começarem a faltar, já pouca 
esperança lhe restava. Mas felizmente os bombeiros chegaram a tempo ao local e com a ajuda de um 
barco, conseguiram alcançar o animal que lutava pela vida. [Fonte: http://www.olharanimal.org]
2. Nick Lamb, de 13 anos, estava sozinho em casa quando o imóvel começou a pegar fogo, por volta 
das 13h da última quarta-feira. No momento, o garoto não estava usando os aparelhos auditivos. Ace, 
como o pitbull é chamado, foi até o quarto de Nick e começou a lamber o rosto do adolescente, até 
ele acordar e ver que a casa se enchia de fumaça. Ao perceber as chamas, o menino cobriu a boca e o 
nariz com uma camisa e rapidamente saiu de casa, com o cão do lado.” [Fonte: http://extra.globo.com]

Esercizio 21
Risposta libera

Esercizio 22
1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a

Esercizio 24
1. a; 2. b; 3. c; 4. a; 5. b

Esercizio 25
1. enche; 2. vale – voando; 3. come – leva; 4. entra; 5. ladra – morde; 6. tem – nada; 7. fica – vira; 
8. é; 9. são; 10. tem

Esercizio 26
a. 7; b. 3; c. 5; d. 1; e. 10; f. 6; g. 9; h. 8; i. 2; j. 4

Esercizio 27
2; 4; 3; 1

Esercizio 28
1. pombos-correio/pombos-correios; 2. aficionados; 3. raças; 4. pombos; 5. anos; 6. longas; 7. dis-
tâncias; 8. pombos-correio; 9. criados; 10. pombais; 11. soltos; 12. mantidos; 13. adultos; 14. condu-
zidos; 15. pombais; 16. móveis; 17. competições; 18. treinos; 19. feitos; 20. pombos; 21. soltos; 22. 
participantes; 23. responsáveis; 24. das; 25. outras; 26. aves; 27. gastos; 28. grandes; 29. envolvidos

Esercizio 29
1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V

 Unità 5 O Brasil que dá certo!

Esercizio 1
1. Não, está com sua esposa Ana. 2. Valdobbiadene é a cidade dos parentes de Ana. 3. Ela comprou umas 
bolsas. 4. Ele comprou um par de sapatos. 5. Pão de queijo, guaraná e brigadeiro, além de havaianas, 
fazem sucesso na Itália. 6. Pão de queijo, guaraná e/ou brigadeiro. 7. Pedro está esperando uma carta.
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Esercizio 2
Risposta libera

Esercizio 3
1. Chico Buarque (cantor); Heitor Villa-Lobos (compositor) – Romero Brito (artista plástico) – Ro-
drigo Santoro (ator) – Marisa Monte (cantora); 2. Cachaça – Caipirinha; 3. Pão de queijo – Briga-
deiros – Feijoada; 4. Futevôlei – Pelé – Ronaldinho; 5. Ivo Pitanguy (cirurgião plástico); 6. Oscar 
Niemeyer; 7. Havainas – Melissa; 8. Gisele Bündchen – Biquíni; 9. O Boticário – Natura

Esercizio 4
Risposta libera

Esercizio 5
Risposta libera

Esercizio 6
a. 1. abra; 2. se lembrem; 3. aguente; 4. bebam; 5. venda – me mude
b. 1. queiram; 2. estejam; 3. dê; 4. sejam; 5. vá
c. 1. possam; 2. façam; 3. tenha; 4. peça; 5. leia
d. 1. troquem; 2. expliquem; 3. comecem; 4. se esqueçam; 5. paguem
e. 1. consigam; 2. se divirtam; 3. durmam; 4. descubra; 5. me vista

Esercizio 7
Branquinho; salgadinhos; casamento; mas; salgado; composição; oficinas; pacotes; perde; vinho; 
laranja; mineral

Esercizio 8
1. leite condensado; 2. colheres; 3. manteiga; 4. cachaça; 5. Açúcar cristal; 6. Raspas de limão; 
7. Opcional; 8. caixa

Esercizio 9
1. 15; 2. 6; 3. 12; 4.13; 5. 5; 6. 10; 7. 7; 8. 8; 9. 2; 10. 4; 11. 9; 12. 11; 13. 3; 14. 14; 15. 1

Esercizio 10
Orizzontali 1. Assadeira; 2. Gelo; 3. Untar; 4. Cachaça; 5. Bolear; 6. Adicionar
Verticali A. Desgrudar; B. Panela; C. Esfriar

Esercizio 11
1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V

Esercizio 12
Helena: Alô, Cris? É Helena. 
Cristiane: Oi, Helena. Tudo bem? 
Helena: Tudo. E vocês? Tô ligando pra saber como é que estão as coisas? 
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Cristiane: Por enquanto, tudo na mesma. O Pedro e a Ana viajaram em lua de mel para a Itália. Eles 
já estavam com tudo marcado e teria sido mais um prejuízo cancelar tudo. 

Helena: Mas vocês já sabem o que foi que causou a intoxicação? 
Cristiane: Parece que foi mesmo o recheio do bolo, mas estamos esperando o laudo da perícia com 

a confirmação. 
Helena: E vocês já tomaram alguma providência? 
Cristiane: Já. Antes de viajar, meu irmão levou o caso ao Procon e registrou uma queixa. 

Esercizio 13
Risposta libera

Esercizio 14
Testo 1
2. neste período do ano aqui faça muito frio; 3. os seus parentes italianos me conheçam de qualquer 
jeito; 4. a gente ainda compre outras coisas; 5. não se encontre facilmente no Brasil
Testo 3
7. o Procon tome as devidas providências e que ele consiga ter o dinheiro de volta; 8. tudo se re-
solva logo e sem mais burocracia; 9. ele tenha de contratar um advogado; 10. ele não precise gastar 
dinheiro com advogados; 11. a empresa volte atrás e tudo se resolva da melhor maneira possível

Esercizio 15
a. 1. voltem; 2. entenda; 3. assinemos; 4. escrever; 5. gostem
b. 1. fique; 2. paguem; 3. comecem; 4. se abracem; 5. chegue
c. 1. consiga; 2. sinta; 3. se vistam; 4. descubra; 5. durma
d. 1. façam; 2. tenham; 3. perca; 4. peça; 5. venham
e. 1. deem; 2. saibam; 3. seja; 4. haja; 5. sejam

Esercizio 16
1. É importante que, é possível que, é melhor que, é essencial que, é provável que; 2. Sugiro que, que-
rem que, preciso que, espero que, tomara que, quero que, espero que, duvido que, temo que; 3. Não 
acreditamos; 4. Embora, mesmo que, antes que, para que, sem que; 5. Talvez

Esercizio 17
1. Não acho que as suas amigas apresentem uma reclamação ao Procon. 2. Júlio espera que o dono 
da agência lhe reembolse uma parte do dinheiro. 3. É muito improvável que Mário e Luís voltem 
àquele (naquele) restaurante. 4. Duvidamos que Gabriella saiba escrever uma reclamação em nossa 
língua. 5. É possível que queiram visitar Ouro Preto antes de voltar/voltarem para a Itália. 6. Caro-
lina e Beatriz desejam/querem que vocês vão se despedir do avô delas antes de partirem. 7. O tio 
de Paul duvida que o sobrinho volte para a Alemanha depois dessa estadia no Brasil. 8. É quase 
impossível que Luís obtenha o reembolso das despesas. 9. Não é justo que Giovanna e Paola não 
participem da festa. 10. Duvido que nossa colegas saibam encontrar a rua/estrada para chegarem/
chegar ao casamento.

Esercizio 18
1. Como, esteja; 2. Mesmo que, custa; 3. A fim de que (para que), têm; 4. Não porque, aprecia – 
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porque, seja; 5. Até que, desgruda; 6. Antes que, fecha; 7. Sempre que, possa; 8. Ainda que, gosto; 
9. Para que (A fim de que), obtêm; 10. Embora, é

Esercizio 19
1. Siccome sto facendo la dieta, non posso mangiare dolci né bere bevande alcoliche. 2. Sebbene costi 
molto, mia moglie vuol comprare quella cintura firmata. 3. Gli avvocati del Procon fanno il possi-
bile perché i consumatori insoddisfatti vedano rispettati i loro diritti. 4. Ana non vuole andare sulle 
Dolomiti non perché non apprezzi la bellezza delle montagne, ma perché è freddolosa. 5. Metti sul 
fuoco il latte condensato e mescola fino a che non si stacchi dal fondo della pentola. 6. Compreremo i 
biglietti prima che chiuda la biglietteria. 7. Ogni volta che posso, compro prodotti brasiliani per i miei 
amici italiani. 8. Anche se mi piacciono le feste, farò una cerimonia semplice. 9. Dovranno prendere 
seri provvedimenti per ottenere la restituzione del prodotto o della somma pagata. 10. Sebbene sia un 
milionario, non spende soldi per prodotti di lusso.

Esercizio 20
1. vai ser/será; 2. consigam; 3. gostam; 4. terminem; 5. arrumem; 6. depende; 7. desistam; 8. fique 
– vá; 9. estejam; 10. defenda

Esercizio 21
1. I ristoranti brasiliani credono che questa estate sia molto migliore. 2. Speriamo che i nostri amici 
italiani riescano a risolvere i problemi di internazionalizzazione dell’impresa. 3. I clienti dicono che 
amano il nostro ristorante perché offre un menù assortito. 4. Prima che le ferie finiscano, vogliono 
visitare il museo della città. 5. Tutti i genitori desiderano che i figli trovino un buon posto di lavoro. 
6. In genere si pensa che la qualità di un ristorante dipenda dal prezzo. 7. Temiamo che dopo tutta 
quella burocrazia, abbiano desistito dal fare l’investimento. 8. Non vogliono che io resti nell’unità 
americana; vogliono che vada all’unità italiana. 9. È impossibile che stiano già dormendo alle 21. 
10. Forse il Procon difenderà i nostri interessi.

Esercizio 23
Risposta libera

Esercizio 24
Risposta libera

Esercizio 25
1. f; 2. c; 3. e; 4. b; 5. a; 6. d

Esercizio 26
1. y; 2. p; 3. r; 4. i; 5. v; 6. n; 7. u; 8. q; 9. t; 10. o; 11. s; 12. b; 13. x; 14. h; 15. c; 16. e; 17. w; 18. g; 
19. l; 20. f; 21. m; 22. j; 23. d; 24. a; 25. k

Esercizio 27
1. A rede levou 5 anos, de 2006 a 2011. 2. Dois pratos foram mantidos: a farofa e a picanha. 3. A 
versão americana oferece principalmente massas, incluiu a torta de maçã entre as opções de sobre-
mesa e enxugaram um pouco o cardápio. 4. Os cardápios brasileiros costumam ser mais amplos do 
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que os americanos. 5. A empresa precisa ter capital para investir, conseguir fornecedores locais e 
fazer divulgação da marca. 6. Podem acabar indo e voltando rapidamente.

Esercizio 28
Risposta libera

Esercizio 29
1. até desgrugar; 2. até a empresa se tornar; 3. para a empresa ficar; 4. Acho impossível eles conse-
guirem; 5. É uma pena elas não poderem

Esercizio 30
1. que eles não possam; 2. que eles recebam; 3. que nós obtenhamos; 4. que você pare; 5. para que 
eu vá

Esercizio 31
1. j; 2. f; 3. h; 4. i; 5. k; 6. d; 7. b; 8. g; 9. c; 10. a; 11. e

Esercizio 32
1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V; 6. F; 7. V; 8. F; 9. V; 10. F

 Unità 6 Gente que vai, gente que vem

Esercizio 1
1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F; 6. V

Esercizio 3
Stefano, que é formado em Engenharia Aeronáutica, recebeu um convite para ensinar no Programa 
de Especialização em Engenharia da Embraer, empresa aeroespacial brasileira que projeta, desen-
volve e vende aeronaves. Stefano, além de falar inglês muito bem, já fala português e isso tem faci-
litado bastante as suas idas ao consulado brasileiro para tirar o visto. Ele aprendeu a falar português 
depois de ter sido contatado há alguns anos por um parente brasileiro que buscava informações 
sobre suas raízes italianas e de ter conhecido sua esposa que é brasileira.

Esercizio 4
1. Imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de indivíduos em um país. 2. A imi-
gração é o movimento de entrada de estrangeiros em um país de forma temporária ou permanente 
e a emigração é a saída de indivíduos do país. 3. O emigrante é geralmente levado a deixar seu país 
por falta de condições que o permitam ascender socialmente e acaba se tornando o imigrante de 
algum outro país no qual ele deposita suas esperanças de melhoria de vida. 4. Mas existem outras 
motivações que podem levar um cidadão a se tornar emigrante, em seu país, e imigrante, no país 
de destino. Como os refugiados que abandonam seus países devido a conflitos civis, ou por causa 
de perseguições raciais/religiosas, ou ainda por causa de desastres naturais/ambientais. 5. De qual-
quer forma o imigrante enfrentará as dificuldades representadas por costumes diferentes, por uma 
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língua desconhecida, pela xenofobia, pelo trabalho escravo ou pelo subemprego. 6. Por outro lado, 
a mobilidade dos indivíduos sempre foi um fator importante e presente na história da civilização.

Esercizio 5
1. Achamos que a Itália se encontra num período difícil e que é melhor que os nossos filhos que têm 
dez anos cresçam numa situação mais estável e serena. 2. Desejamos que os nossos filhos vivam 
experiências novas e mais estimulantes. 3. Gostaríamos também de enfrentar as dificuldades ligadas 
aos novos desafios. 4. Vamos fazer esta mudança para que nossos filhos possam usufruir de um bom 
clima em todas as estações do ano. 5. Esperamos que esta nova vida nos ajude a reduzir o estresse 
e a melhorar a qualidade das relações humanas. 6. Tememos que ficando na Itália tenhamos que re-
nunciar a uma vida social animada e satisfatória. 7. É provável que no Brasil nossos filhos aprendam 
rapidamente uma nova língua e a confrontar-se de maneira construtiva com uma cultura diferente.

Esercizio 6
1. seguir; 2. escrever; 3. acontecer; 4. receber; 5. chegarmos; 6. ficarmos; 7. chegarem; 8. arruma-
rem; 9. conseguir; 10. deixar

Esercizio 7
Risposta libera

Esercizio 8
1. Faltam alguns meses para a viagem. 2. Cristina tirou o passaporte e o certificado veterinário 
internacional. 3. O tema do trabalho final é a imigração italiana nas novelas brasileiras. 4. Ela quer 
pedir uma carta de recomendação. 5. Ela espera conseguir que alguém a chame para uma entrevista.

Esercizio 9
Risposta libera

Esercizio 10
1. c; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b

Esercizio 11
1. bem; 2. mãe; 3. você; 4. empresa; 5. pessoal; 6. trabalho; 7. há; 8. tecnologia; 9. fim; 10. alguém; 
11. Arquivo; 12. terceiro; 13. exatamente; 14. não; 15. fluxos; 16. hoje; 17. qualquer; 18. amigão

Esercizio 12
Risposta libera

Esercizio 13
1. tiver – quiser; 2. forem; 3. estiverem; 4. puderem; 5. quisermos; 6. pudermos; 7. for; 8. fizermos; 
9. tiver – houver; 10. trouxerem

Esercizio 14
1. Se; 2. À medida que; 3. Assim que; 4. Se; 5. Se; 6. Sempre que; 7. Logo que; 8. À medida que; 
9. Enquanto; 10. Quando
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Esercizio 15
1. forem; 2. vierem; 3. trouxer; 4. quiser; 5. forem; 6. pudermos; 7. tiver chegado; 8. vierem; 9. fize-
rem; 10. tiverem alugado

Esercizio 16
1. Enquanto; 2. o que; 3. assim que; 4. Se; 5. Quando; 6. À medida que; 7. depois que; 8. sempre 
que; 9. os que; 10. logo que

Esercizio 17
1. alemã; 2. apaixonada; 3. pobreza; 4. esbanjam; 5. hora; 6. dinheiro; 7. informações; 8. explicar; 
9. francesa; 10. ressalta; 11. característica; 12. receptivos; 13. estrangeiros; 14. sorriso

Esercizio 18
1. O modo como os brasileiros ajudam os estrangeiros. 2. Quando ela precisou ir ao banco e foi 
acompanhada por uma mulher até lá. 3. Sentiu-se muito bem recebida.

Esercizio 19
Risposta libera

Esercizio 20
1. IP; 2. IP; 3. IP; 4. IP; 5. FS; 6. IP; 7. FS; 8. FS; 9. FS; 10. FS

Esercizio 21
1. Quando eu chegar... 2. Se fizermos... 3. Assim que obtiverem o visto... 4. Depois que tiver chega-
do ao Brasil... 5. Enquanto eu tiver oportunidades de trabalho...

Esercizio 23
Caro Pedro, entendi tudo o que você escreveu na carta que me enviou! Fiquei muito tocado. Estou 
feliz em poder dizer que somos realmente parentes, mais precisamente primos. Gostaria muito de 
encontrá-lo e apresentar-lhe toda a minha família aqui em Valdobbiadene. Quanto à certidão de 
nascimento do bisavô, não se preocupe, vou enviá-la o mais rápido possível. Agora me despeço com 
afeto e simpatia. Até breve, Stefano

Esercizio 24
1. Tenha encontrado; 2. Tenham obtido; 3. Tenha anunciado; 4. Tenha chegado; 5. Tenha decidido; 
6. Tenham chegado; 7. Tenham conseguido; 8. Tenham vendido; 9. Tenham mudado; 10. Tenha tido

Esercizio 25
1. Na condição de escravos. 2. Portugueses, japoneses, sírio-libaneses, italianos, alemães e espa-
nhóis. 3. A partir da segunda metade do século XIX. 4. Porque o Brasil assumiu uma posição geo-
política de guerra ao Eixo, que era constituído por Alemanha, Itália e Japão. 5. Norte: portugueses, 
japoneses, sírio-libaneses; Nordeste: portugueses e africanos, holandeses e franceses; Centro-O-
este: portugueses; Sudeste: portugueses e africanos, suíço-alemães, italianos, espanhóis, japoneses, 
coreanos, chineses e bolivianos, nigerianos e angolanos, assim como haitianos; Sul: italianos, ale-
mães e eslavos (ucranianos, poloneses, russos).
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 Unità 7 Você conhece a nossa história?

Esercizio 1
1. F; 2. V; 3. F; 4. V; 5. V

Esercizio 4
Il Dia do Fico
Il Dia do Fico fu il 9 gennaio 1822, quando l’allora principe reggente, Dom Pedro de Alcântara, 
non ubbidì all’ordine delle Cortes portoghesi di lasciare immediatamente il Brasile e di tornare in 
Portogallo. Le Cortes portoghesi erano preoccupate per i movimenti che si stavano verificando in 
Brasile a favore dell’emancipazione politica. Vedevano nel ritorno di Dom Pedro un modo per rico-
lonizzare il Brasile, indebolendo le idee di indipendenza.
I liberali del Partido Brasileiro raccolsero circa ottomila firme, con la richiesta a Dom Pedro di 
restare in Brasile. Di fronte a tale pressione, Dom Pedro dichiarò: “Se è per il bene di tutti e per la 
felicità generale della nazione, sono pronto! Dite al popolo che resto”. Allora questa data diventò 
famosa come Dia do Fico. Fu un fatto storico importante perché rafforzò la posizione brasiliana in 
vista dell’indipendenza, e segnò l’allontanamento sempre maggiore dall’influenza portoghese.

Esercizio 5
Risposta libera

Esercizio 6
1. O Brasil tornou-se uma República no final do século XIX. 2. Muitos africanos foram deporta-
dos para o Brasil e tornaram-se escravos nas plantações. 3. Os portugueses ficaram muito irritados 
quando Dom Pedro recusou voltar para Portugal. 4. Muitos nobres portugueses tornaram-se podero-
sos durante a colonização do Brasil. 5. Portugal tornou-se um país menos poderoso quando o Brasil 
se tornou independente.

Esercizio 7
1. apoiasse; 2. se fortalecesse; 3. conseguissem; 4. voltasse; 5. repetisse; 6. perguntasse; 7. retornas-
se; 8. pudesse – quisesse; 9. pudéssemos; 10. soubesse

Esercizio 8
Risposta libera

Esercizio 9
1. tivesse; 2. soubesse; 3. desse; 4. Pudesse; 5. quisesse; 6. tivesse

Esercizio 10
1. desafiasse – permanecesse; 2. fossem; 3. chegassem; 4. desprezasse; 5. fechasse – confiscasse – 
prendesse; 6. se prezasse; 7. fosse; 8. ficasse; 9. organizassem; 10. viesse

Esercizio 11
1. biboca; 2. caçula; 3. perrengue; 4. cafuné; 5. birita; 6. habitação humilde; 7. indígena; 8. africana; 
9. cafofo; 10. pepino; 11. abacaxi

BRASILIANO_2-soluzioni_online.indd   17 27/05/16   13:09



Soluzioni degli esercizi

18 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

Esercizio 12
1. e; 2. f; 3. h; 4. c; 5. d; 6. g; 7. a; 8. b

Esercizio 13
1. já visitou; 2. com certeza ouviu; 3. onde se viva; 4. teve contato; 5. infinidade de; 6. herança; 
7. contribuição; 8. vai além; 9. à forma como; 10. descobriram nela; 11. até hoje; 12. às espécies 
nativas; 13. milhares de anos; 14. cultivo de; 15. batata-doce; 16. feijão; 17. tomate; 18. abóbora; 
19. não fica de fora; 20. trançadas com fios; 21. enfeites; 22. escamas de peixe

Esercizio 14
1. Duvido que ele tenha analisado com atenção o documento sobre o Brasil Império. 2. Não acredito 
que tenham visitado as fazendas onde viviam os escravos durante o período colonial. 3. Não sabía-
mos que D. João estivesse envolvido no tráfico de escravos. 4. O que seria o Brasil se não houvesse 
o samba, a capoeira e outras expressões da cultura africana? 5. Depois que tiver completado a pes-
quisa sobre o império, Giovanni se ocupará/ocupar-se-á do período pré-colonial.

Esercizio 15
1. ... os colonizadores portugueses tenham matado muitos índios. 2. ... os escravos vivessem em 
péssimas condições nas senzalas. 3. ... D. Pedro não voltasse para Portugal. 4. ... governasse bem. 
5. ... tivesse completado a pesquisa em um mês.

Esercizio 16
1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F

Esercizio 17
Risposta libera

Esercizio 18
1. a; 2. e; 3. d; 4. c; 5. b

Esercizio 19
1. Questa piccola regione potrebbe essere un paradiso se i politici avessero pianificato tutto prece-
dentemente (per tempo). 2. La storia sarebbe andata diversamente se avessero evitato tutte quelle 
guerre. 3. I giovani storici scoprirebbero cose nuove se avessero più fondi per la ricerca. 4. La po-
vertà potrebbe essere sradicata se i debiti dei paesi più poveri fossero condonati. 5. Come ricercato-
re ci sarebbe andato prima se fosse venuto a sapere di quelle scoperte archeologiche.

Esercizio 20
1. ... assistiríamos à tourada, tomaríamos gazpacho, Dom Quixote seria em português, dançaríamos 
flamenco e Picasso seria brasileiro. 2. ... comeríamos queijo francês, tomaríamos vinho e champa-
nhe, teríamos os melhores perfumes, Monet e Rodin seriam brasileiros e Madame Bovary falaria 
português. 3. ... seríamos uma monarquia, comeríamos fish and chips, tomaríamos chá, beberíamos 
uísque, Shakespeare teria escrito Romeu e Julieta em português. 4. ... o Coliseu não seria em Roma 
mas no Rio de Janeiro, seríamos grandes comedores de massa, produziríamos o melhor sorvete do 
mundo, a pizza seria nossa, Leonardo da Vinci exporia a sua Mona Lisa no MASP. 5. ... seríamos 
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uma monarquia, teríamos um imperador, comeríamos sushi e sashimi, tomaríamos saquê, lutaría-
mos jiu-jitsu desde criancinha e Akira Kurosawa seria um cineasta brasileiro.

Esercizio 21
1. é; 2. vive; 3. tivesse sido; 4. tinha; 5. morreram; 6. era; 7. foi; 8. quisesse; 9. teria; 10. ver; 
11. preferiu; 12. assumiria; 13. morreu; 14. virou; 15. ganhou

Esercizio 22
1. Procuravam suprimir a cultura dos povos escravizados. 2. Contribuíram na dança, música, re-
ligião, culinária e no idioma. 3. São as entidades das religiões afro-brasileiras associadas muitas 
vezes aos santos católicos. 4. Chama-se umbanda. 5. Sim, bossa-nova, samba, choro etc.

Esercizio 23
1. a; 2. d; 3. b; 4. a; 5. c

Esercizio 24
1. Os períodos são: colonial, imperial e republicano. 2. O Brasil foi descoberto em 1500. 3. O Brasil 
foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. 4. As capitanias hereditárias foram o primeiro sistema de 
ocupação e administração colonial no Brasil. 5. O Brasil foi um Império de 1822 a 1889.

 Unità 8 Você gostaria de trabalhar no Brasil?

Esercizio 1
1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. V

Esercizio 3
1. É o Rio Grande do Sul. 2. Produziu 38,4 milhões de vinhos. 3. Pinot Noir
4. a. T, b. T, c. B, d. B, e. T, f. B
5. a. produzir, b. plantar, c. colher, d. cultivar, e. elaborar, f. vender, g. destacar
6. a. plantação, b. serpente, c. recipiente, d. brigadeiro

Esercizio 4
1. hospedados – reportagem; 2. colonizado – a partir de; 3. difundidos- navegações; 4. enoturismo; 
5. safra – existem; 6. deve ser servido – vinho tinto – consumido; 7. quer incentivar – consumo; 
8. espumantes; 9. aprofundar – vitivinícolas; 10. excelente

Esercizio 5
1. Quem quer produzir vinho de mesa para a grande distribuição deve investir milhões de reais. 
2. Um enólogo deve satisfazer as exigências dos setores da produção de uva e da sua transformação 
em vinho, espumante e outros produtos vitivinícolas. 3. Agora que obtivemos o título, podemos nos 
ocupar da avaliação da qualidade e das características químicas, físicas e sensoriais do vinho. 4. Os 
enólogos querem antecipar a colheita em relação à semana prevista. 5. A visita à empresa de vinhos 
não podia terminar sem a degustação. 6. O meu colega odiava organizar eventos promocionais. 
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7. Nós gostaríamos de conhecer melhor as características do solo antes de iniciar a atividade. 8. A em-
presa também queria iniciar a produção de vinhos espumantes. 9. Meus clientes ficaram muito sur-
presos com a variedade de produtos que a empresa pode oferecer. 10. A empresa pode contratar um 
biólogo com experiência certificada.

Esercizio 6
1. Oi, Cristina. Tudo pronto para o jantar? 2. Depende do que você vai servir. O que você estava 
pensando em preparar? 3. Se você optar pela carne, sirva vinho tinto, mas se preparar peixes e frutos 
do mar, sirva vinho branco. 4. Não, o rosé é ótimo com carnes magras grelhadas e frango assado, 
mas não cai bem com peixes. Já pensou na sobremesa? 5. Você quer que eu chegue mais cedo pra 
te ajudar? Sei lá, dar uma mão na cozinha, pôr a mesa.

Esercizio 7
1. No mesmo dia em que Cristina ligou. 2. Para pedir ajuda em relação aos vinhos. 3. Luisa acon-
selha vinho tinto. 4. Não, rosé é ótimo com carnes magras grelhadas. 5. Ela vai servir vinhos doces.

Esercizio 8
1. inimigo da comida; 2. gosto; 3. sabores similares; 4. encorpados; 5. vinho tinto; 6. peixes e frutos 
do mar; 7. frangos; 8. frutados; 9. molhos de carne; 10. rosés; 11. sobremesa; 12. espumantes

Esercizio 9
1. Peixes e frutos do mar combinam com vinhos brancos. 2. Não, massas pedem vinho tinto se o 
molho é à base de carne. 3. Não, os argentinos bebem mais vinho do que os brasileiros. 4. Para so-
bremesa, melhor um vinho doce. 5. Porque são pratos que têm suavidade e acidez.

Esercizio 10
Risposta libera

Esercizio 11
1. amabile; 2. aromatico; 3. aspro; 4. delicato; 5. dolce; 6. fruttato; 7. armonico; 8. liquoroso; 9. pro-
fumato; 10. persistenza; 11. retrogusto; 12. secco

Esercizio 12
Risposta libera

Esercizio 13
1. Ele entregou o guarda-chuva. 2. É a prima de Stefano que chegou da Itália. 3. Está no Brasil para 
fazer um estágio. 4. Suas duas paixões são vinhos e aviões. 5. Luisa queria ser pilota de avião. 6. Paulo 
é engenheiro aeronáutico.

Esercizio 14
1. Começou a trabalhar; 2. vai ficando – continua elaborando; 3. continua a trabalhar; 4. continua 
buscando; 5. está fazendo; 6. vem realizando; 7. acaba de chegar

Esercizio 15
1. minha prima; 2. uma amiga nossa; 3. à vontade; 4. dar uma mão; 5. a grana anda curta; 6. o dou-
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torado; 7. defendi a tese; 8. uma entrevista; 9. diagramação inadequada; 10. fonte do texto; 11. os 
recrutadores; 12. trajetória profissional; 13. formação acadêmica; 14. cartãozinho

Esercizio 16
Risposta libera

Esercizio 17
1. amanhã; 2. ontem; 3. antigamente – agora; 4. normalmente – ultimamente; 5. hoje – cedo – amanhã; 
6. até; 7. nunca; 8. já; 9. ainda – também; 10. tarde

Esercizio 18
1. depressa; 2. nunca; 3. ainda; 4. certamente; 5. jamais; 6. bastante; 7. agora; 8. cedo; 9. senão

Esercizio 19
Risposta libera

Esercizio 20
1. Paulo mora longe do local de trabalho. 2. Luisa trabalha aqui, no prédio ao lado. 3. Sempre pega 
o ônibus para ir para a escola. 4. Qualquer dia gostaria de ir visitar/conhecer a empresa de Luisa. 
5. O filho de Stefano e Cristina está aprendendo muito rapidamente o português. 6. É muito cedo 
para sair de casa: o jantar começa às 20h. 7. Como se chama o colega de César? 8. Queria saber por 
que Cristina não atende o telefone. 9. Com certeza faremos uma viagem a Caxias do Sul para a festa 
da uva. 10. Ontem foi a última aula do curso de especialização.

Esercizio 21
1. Não; 2. hoje; 3. como; 4. ao menos; 5. bem; 6. constantemente; 7. melhor; 8. apenas; 9. ao menos; 
10. mais; 11. apenas

Esercizio 22
Risposta libera

Esercizio 23
1. Ontem à noite durante o jantar não sabia como intervir porque sabia pouco sobre o assunto. 2. Li-
guei para a Luisa mas a ouvia muito mal. 3. Infelizmente Cristina não tinha comprado bastante vinho. 
4. Durante a visita à empresa não degustei nada. Não estava me sentindo bem. 5. Podemos passar mais 
tarde, assim não o incomodamos e você poderá falar tranquilamente com os seus clientes. 6. Feliz-
mente o filho de Cristina fez amizade com as crianças da casa em frente.

Esercizio 24
ü Nas informações pessoais, você se esqueceu de completar o código de endereçamento postal.
ü Os dados pessoais estão alinhados à direita. Melhor alinhá-los à esquerda.
ü cesaremprego@ não me parece um e-mail profissional. Opte, por exemplo, por um e-mail assim: 
nome.sobrenome@email.com.
ü Não pôs o cargo ocupado na última empresa em que trabalhou.
ü A fonte não é adequada. Opte pela tradicional Times New Roman.
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ü Elimine o item “informações adicionais” se não for escrever algo.
ü Tudo bem que um currículo deve ser conciso, mas com uma única página é sucinto demais.

Esercizio 25
Risposta libera

Esercizio 26
Risposta libera

Esercizio 27
1. maiores; 2. graças; 3. plena; 4. de; 5. etapas; 6. suporte; 7. de; 8. oferecer; 9. e; 10. várias; 11. cinco; 
12. continentes; 13. comerciais; 14. maior; 15. e; 16. defesa; 17. chave; 18. É; 19. dedicação; 20. mil; 
21. de; 22. sempre; 23. sinônimo

Esercizio 28
1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a

Esercizio 29
1. [3], [2], [1]; No fim de 2015, o site perguntou a 3,2 mil profissionais dos Estados Unidos com 
que frequência eles chegam atrasados ao trabalho. Ao menos uma vez por mês foi a resposta de 
25% deles. Para outros 13%, perder a hora é quase que um hábito semanal. 2. [5], [4]; Em grandes 
cidades, geralmente, a justificativa mais comum diz respeito à locomoção. Trânsito carregado ou 
problemas são os principais obstáculos à pontualidade. 3. [7], [8], [6]; Mas, esqueça o que é corri-
queiro. As desculpas que você encontra nesta lista, elaborada a partir das respostas de 2,5 mil ges-
tores de recursos humanos para a mesma pesquisa, não são nada comuns. Nada de tráfego ruim, ou 
de despertador quebrado. 4. [12], [11], [10], [9]; De cabelo que pegou fogo a um urso dorminhoco, 
estes funcionários inovaram em suas justificativas. Verdadeiras ou não, as histórias são, no mínimo, 
criativas. Resta saber qual foi a reação dos que as ouviram. Veja algumas delas.

Esercizio 30
1. Stavo per chiedere il licenziamento ma all’ultimo momento ho cambiato idea. Per questo sono 
arrivato in ritardo. 2. I miei capelli hanno preso fuoco a causa dell’asciugacapelli. 3. Sono stato fer-
mato, mentre andavo al lavoro, dagli agenti del Departamento de Segurança Nacional. 4. Ho dovuto 
inseguire delle mucche e riportarle al pascolo. 5. Entrando in garage per prendere la macchina e 
andare al lavoro, mi sono accorto che ci stava dormendo un orso e impediva il passaggio dell’auto. 
6. La neve fresca in montagna quella mattina fu un invito alla pratica dello sci/a sciare. 7. È stato per 
la serie TV “My name is Earl”, non posso fare a meno di seguirla prima di uscire di casa.

Esercizio 31
Risposta libera

Esercizio 32
1. Militar, bombeiro, policial; 2. Coordenador de eventos, executivo corporativo, executivo de rela-
ções públicas; 3. Sim, porque.../Não, porque... 4. Risposta libera 5. Risposta libera

Esercizio 33
1. F; 2. V; 3. F; 4. V; 5. V
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 Unità 9 Bola pra frente!

Esercizio 1
1. F; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V

Esercizio 4
Risposta libera

Esercizio 5
1. times de futebol; 2. goleiro; 3. jogadores; 4. baliza adversária; 5. 90 minutos; 6. empate; 7. equipes; 
8. prorrogação; 9. penalidades máximas; 10. as mãos; 11. pés; 12. choque; 13. árbitro; 14. auxiliares; 
15. apito; 16. tiro livre direto; 17. adversário; 18. obstrução de passagem; 19. pênalti; 20. cartões ama-
relos; 21. expulsão; 22. impedimento

Esercizio 6
Orizzontali 1. goleiro; 2. empate; 3. zagueiro; 4. treinar; 5. reserva; 6. pênalti; 7. chutar
Verticali A. gandula; B. impedimento; C. prorrogação

Esercizio 7
1. às – no; 2. do – ao; 3. sem; 4. no – após – na – do; 5. com – da; 6. com – por – após – de – contra; 
7. sob; 8. contra; 9. sobre; 10. entre – dos – do – de

Esercizio 8
1. entre; 2. nesta; 3. no; 4. em; 5. entre; 6. Para; 7. pelo; 8. por; 9. em; 10. com; 11. entre; 12. a; 
13. para; 14. até; 15. entre; 16. para; 17. com; 18. do; 19. dos; 20. da; 21. de; 22. na; 23. por; 24. das; 
25. Em; 26. por; 27. das; 28. para; 29. com; 30. do

Esercizio 9
1. A alimentação não deve ter carências energéticas, ou seja, precisa suprir todas as necessidades 
do organismo. 2. São necessárias pelo menos três refeições diárias: o café da manhã de um rei, o 
almoço de um príncipe e o jantar de um mendigo. 3. Lembre-se: é necessário seguir as orientações 
de um nutricionista. 4. É preciso cultivar hábitos saudáveis desde as refeições até as horas de sono. 
5. Respeite seu relógio biológico para todas as suas atividades e procure descobrir seus horários 
mais proveitosos. 6. Para alcançar uma meta, é preciso ter uma forte motivação. 7. Para saber o que 
lhe motiva, é imprescindível ter autoconhecimento.

Esercizio 10
1. Precisam que; 2. É necessário; 3. Necessitavam; 4. É essencial; 5. Vai ser preciso; 6. É para; 7. Temos 
que; 8. Precisamos que; 9. Teve a obrigação; 10. é necessária

Esercizio 11
Risposta libera

Esercizio 12
Risposta libera
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Esercizio 13
Risposta libera

Esercizio 14
1. Hoje, consultando a internet, é fácil encontrar uma dieta para o esporte. 2. É aconselhável/Re-
comenda-se não beber bebidas alcoólicas antes de praticar esporte. 3. Fazendo/Praticando esporte, 
você conseguirá perder quilos em pouco tempo. 4. José é meu único amigo que pratica futebol de 5.  
5. Terminado o café da manhã, temos de esperar um pouco antes de treinar. 6. Aquela moça que corre 
veloz é a campeã da escola. 7. Havia alguns jogadores que pulavam de alegria por ter vencido a par-
tida. 8. Stefano doou dinheiro para que eles pudessem se inscrever no curso de natação. 9. É melhor 
que evitem consumir muitas proteínas. / É melhor evitarem consumir muitas proteínas. 10. O treinador 
nos garantiu/garantiu-nos que as equipes adversárias não são muito fortes.

Esercizio 15
1. Finita la partita 0 a 0, i tifosi sono tornati a casa delusi. 2. O campeão premiado com o Pallone 
d’Oro agradeceu a toda sua família. 3. La squadra sconfitta giocherà per il terzo e il quarto posto. 
4. Attirato dallo sport, ha abbandonato gli studi. 5. Repreendido pelo treinador, o atleta foi embora 
zangado. 6. Una volta identificati, i tifosi rissosi sono stati portati alla stazione di polizia. 7. Não 
curada adequadamente, a lesão do menisco pode ser fatal para um jogador de futebol. 8. Fatte le va-
lige, gli atleti sono partiti per il campionato. 9. Tendo caído no chão, não conseguia mais se levantar. 
10. Tocado pela triste notícia, o treinador suspendeu o treinamento.

Esercizio 16
1. margeando; 2. propiciando; 3. emocionar; 4. contemplando; 5. respirando; 6. sentindo; 7. ver; 
8. presenciar; 9. caminhar; 10. ser definida; 11. voltar; 12. continuar

Esercizio 17
1. 7; 2. 12; 3. 1; 4. 9; 5. 8; 6. 2; 7. 3; 8. 11; 9. 4; 10. 10; 11. 6; 12. 5

Esercizio 18
Juliana: Cavolo, Ricardo, che fisico! E come sei abbronzato! Sei andato molto al mare?  
Ricardo: Non proprio. In realtà sto facendo kitesurf.  
Juliana: Che sport è? Non ne ho mai sentito parlare.  
Ricardo: Davvero? È un mix di windsurf, di surf e di wakeboard. Stai su una tavola con un supporto 

per i piedi e hai un aquilone (o ala) attaccato a una cintura legata intorno alla vita. E con una barra 
di controllo, controlli la direzione e la velocità.  

Juliana: Provi sempre cose nuove, eh!  
Ricardo: È vero. Lo sai che mi piace praticare sport, soprattutto se c’è adrenalina.  
Juliana: È pericoloso?  
Ricardo: Direi che il pericolo è nei fili che possono intrecciarsi e causare incidenti.  
Juliana: Credo che la cosa più estrema che ho fatto sia stata andare su quelle vecchie montagne 

russe, molto basse. Sono molto paurosa.  
Ricardo: Perché non provi il rafting? Ci sono vari livelli di rapide. Penso che ti piacerebbe. Puoi comin-

ciare con il livello 1, il più basso. Non è richiesta nessuna esperienza. Lo praticano anche i bambini.  
Juliana: Mi è piaciuto questo suggerimento. Vincerò le mie paure, metterò da parte i sentieri e mi 

avventurerò in nuovi sport.  
Ricardo: Brava!
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Esercizio 19
Esportes; aventura; designar; também; praticadas; risco; natureza; competitivas; características; 
adrenalina; humano; práticas; popularidade; milhares; usuários; estivéssemos; radicais; sucedida; 
condicionamento; mental; equipamentos

Esercizio 20
1. Podemos praticá-los na natureza ou na cidade. 2. São denominados esportes de aventura ou es-
porte de ação. 3. Podem. 4. Ter um grande condicionamento físico e mental, além de fazer uma boa 
alimentação e usar equipamentos adequados. 5. Risposta libera

Esercizio 21
1. c; 2. b; 3. a; 4. e; 5. h; 6. d; 7. j; 8. f; 9. k; 10. g; 11. i

Esercizio 22
Risposta libera

Esercizio 23
1. subindo; 2. cruzando; 3. acompanhando; 4. atravessando; 5. emocionar; 6. oficializadas; 7. sina-
lizadas; 8. fazer; 9. percorrendo; 10. passando

Esercizio 24
1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F; 6. V; 7. F; 8. F; 9. V; 10. V

 Unità 10 Você experimentaria o turismo colaborativo?

Esercizio 1
1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F

Esercizio 4
Risposta libera

Esercizio 5
Principali attività
Trattandosi di un’area mista (riproduzione e alimentazione), le attività comprendono: monitoraggio 
delle spiagge; protezione e cura della deposizione delle uova e dei piccoli; marcatura e biometria 
delle femmine; cattura, marcatura e biometria delle giovani tartarughe attraverso l’immersione li-
bera e autonoma; educazione e sensibilizzazione ambientale di studenti, turisti e comunità; raccolta 
dati e stesura di rapporti.
Prerequisiti
– Essere studente universitario, almeno a metà formazione.
– Esperienza pratica nella marcatura delle femmine e nel monitoraggio dei nidi acquisita nelle basi 
continentali del progetto Tamar.
– Nozioni di base di immersione libera.
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– Nozioni di base di informatica.
– Disponibilità a soggiornare, almeno tre mesi, a Fernando de Noronha.
– Essere munito di patente A e B.
– Attitudine al lavoro di squadra.
– Capacità di interazione con gli abitanti del posto e di rispetto delle caratteristiche culturali della 
regione.
– Disponibilità a lavorare al di fuori degli orari convenzionali.
– Conoscenza, almeno intermedia, delle lingue inglese e/o spagnola.

Esercizio 6
Nome: Mariana (inventare il cognome)
Rg n° / CPF n° / Endereço / Telefone / e-mail – risposta libera
Faculdade/Universidade: UFRJ
Curso/Período: Biologia marinha / 6° período
Período disponível para estágio: dezembro a fevereiro
Conhecimento em línguas estrangeiras: inglês avançado e alemão básico
Cursos realizados: curso de mergulho
Estágios (anexar carta de referência dos dois últimos estágios realizados): monitoramento de ninhos 
(estágio projeto Tamar – Salvador)
Participação em simpósios, reuniões, congressos e encontros: 5° Congresso de Biologia Marinha
Experiência profissional na área: manejo de desova
Outras experiências profissionais: realização de relatórios
Outras informações que julgar relevantes: trabalho em equipe

Esercizio 7
1. Serena é bióloga marinha e amante dos animais e das flores. Gostaria de se candidatar como instru-
tora de esportes ou para cuidar de jardins. 2. Luigi toca guitarra e participa de um grupo de escoteiros. 
Gostaria de se candidatar como animador ou guia turístico. 3. Pietro gosta de preparar receitas exóticas 
e é amante das artes marciais. Gostaria de se candidatar como cozinheiro, ajudante de cozinheiro ou 
instrutor de esportes. 4. Gaia gosta de tudo em ordem e acaba de se formar em línguas. Gostaria de se 
candidatar para a limpeza e arrumação e para ensinar línguas. 5. Lorenzo gosta de consertar coisas e 
tem um pequeno sítio. Gostaria de se candidatar para trabalhar no campo, fazer consertos e jardinagem.

Esercizio 8
Risposta libera

Esercizio 9
1. imenso; 2. diversos; 3. bucólico; 4. simples; 5. agradável; 6. inigualável; 7. exigente; 8. puro; 9. lím-
pida; 10. rurais; 11. comuns; 12. profundo

Esercizio 10
1. d; 2. f; 3. e; 4. b; 5. c; 6. a; 7. i; 8. j; 9. k; 10. h; 11. g

Esercizio 11
1. por; 2. no – a; 3. para; 4. no; 5. com; 6. no; 7. com; 8. na; 9. em; 10. para – do
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Esercizio 12
1. O empresário só se preocupa em ganhar dinheiro e não com os turistas. 2. Crianças em férias se con-
tentam em jogar com os seus pares. 3. O turismo colaborativo contribui para desenvolver a solidariedade 
e o compartilhamento. 4. Aquele biólogo cuida há muitos anos do bem-estar dos golfinhos. 5. Meu primo 
está literalmente apaixonado pela ilha de Fernando de Noronha. 6. Eu esqueci de apresentar a minha can-
didatura. 7. Era a bióloga marinha que cuidava dos filhotes das tartarugas. 8. O animador estava tentando 
entreter todos os hóspedes do resort. 9. Antes de partirmos, agradecemos o proprietário da pousada por 
sua cortesia. 10. Eu troquei o meu equipamento para mergulho pelo de Luigi.

Esercizio 13
1. F; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F
Esercizio 15
1. passear pela; 2. conta com; 3. os moradores; 4. os turistas; 5. faz parte de; 6. pretende reduzir; 7. o 
sistema de; 8. capitais; 9. feita em; 10. foram doadas; 11. responsabilidade da

Esercizio 16
1. Não, há uma limitação. 2. Chamam-se “flutantes”. 3. É necessário residir na ilha 7 anos conse-
cutivos. 4. Aqueles que prestam serviços fundamentais (como médicos, professores, engenheiros 
etc), os que executem um tipo de trabalho ainda não existente por lá. 5. Têm o direito de recrutar 
profissionais que os auxiliem na condução da atividade comercial como pousadas, restaurantes, 
lanchonetes etc.

Esercizio 18
1. c; 2. a; 3. b; 4. b; 5. c

Esercizio 19
Fai un viaggio. Cosa fai? Prima di tutto lasci il cane in casa di uno sconosciuto che si impegna a pren-
dersi cura di lui. Poi, prendi nota dei consigli di viaggio che trovi su TripAdvisor. Affitti una stanza 
in un appartamento di una persona che non hai mai visto attraverso AirBnb. Combini un passaggio 
con un altro sconosciuto e condividi le spese per la benzina con lui con Blablacar. Inoltre, riesci a 
conoscere un sacco di stranieri e abitanti del posto grazie a un evento del CouchSurfing. Condividi il 
tavolo con estranei per mangiare delle delizie tipiche della città in una cena organizzata con EatWith. 
Passeggi con un anfitrione locale per conoscere quel che i turisti di solito non vedono. Alla fine, inse-
gni portoghese a qualcuno da cui ricevi lezioni della sua lingua. E così via... Risultato: un viaggio più 
a buon mercato e culturalmente ricco, del tutto diverso dai pacchetti turistici tradizionali. O come lo 
chiamano qui, “turismo collaborativo”. Sembra che sempre più persone vogliano provare il turismo 
collaborativo. In effetti, si tratta di esperienze di viaggio più “autentiche”, che sono strettamente legate 
a una forte tendenza di questo secolo: l’economia collaborativa. Così, grazie a questa forma di eco-
nomia, tutti possono essere consumatori e fornitori allo stesso tempo. Condividere, dicono, è il nuovo 
comprare. E questo vale sia per i prodotti che per i servizi, come segnala questa ricerca di Nielsen. In 
particolare, internet aiuta ad avvicinare le persone con interessi e bisogni complementari e questa cosa 
ha successo. Ad esempio, imprese come Uber e AirBnb sono cresciute esponenzialmente. Allo stesso 
tempo, puoi guadagnare qualche soldo in più e conoscere gente interessante. Per tutto questo, basta 
ricevere qualcuno nella stanza in più a casa tua oppure offrire una serie innumerevole di servizi che 
vanno dall’alloggio e trasporto, all’alimentazione e alle passeggiate.
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Esercizio 20
1. 1; 2. 4; 3. 7; 4. 5; 5. 2; 6. 6; 7. 3

Esercizio 21
Risposta libera

Esercizio 22
1. Em primeiro lugar; 2. No entanto; 3. Assim; 4. Além disso; 5. Com efeito

Esercizio 23
1. no; 2. do; 3. do; 4. à; 5. no; 6. de; 7. das; 8. às; 9. ao; 10. a; 11. com; 12. do; 13. até; 14. com; 15. de; 
16. de; 17. em; 18. para; 19. ao; 20. do; 21. do; 22. da; 23. com; 24. de; 25. do; 26. na; 27. da; 28. nas; 
29. de; 30. pelas; 31. do; 32. de; 33. do; 34. pela; 35. no; 36. dos; 37. do; 38. do; 39. por; 40. do; 41. pelo

Esercizio 24
1. Fica em Salvador. 2. Surgiu da mão de obra escrava e dos pelourinhos, colunas fixadas em áreas 
públicas para expor e castigar criminosos. 3. Pode visitar a Fundação Casa de Jorge Amado, a loja 
do Olodum e a igreja de São Francisco e tantas outras atrações. 4. Os prédios são dos séculos XVII 
e XVIII.

Appendice 2 Test di revisione

Esercizio 1
1. tinha posto – (tinha) preparado; 2. tinha visto; 3. tinham aberto – (tinham) descoberto; 4. tinha 
feito – tinha passado; 5. tinham dito; 6. tínhamos escrito; 7. tinham vindo

Esercizio 2
1. se retirara; 2. varrera; 3. levara; 4. Fora; 5. convidara; 6. relutara; 7. aceitara; 8. pedira; 9. pedira; 
10. Pedira; 11. vira; 12. vira; 13. chegara; 14. levantara; 15. saíra; 16. pedira; 17. chegara; 18. se 
convencera; 19. fizera

Esercizio 3
1. O desenvolvimento sustentável; 2. O desmatamento zero; 3. A exploração da floresta; 4. Assinar 
uma petição; 5. Brincar; 6. A plantação; 7. A coceira; 8. O lobisomem; 9. Aconchegar-se; 10. A 
mandioca

Esercizio 4
1. ganharia; 2. mudaria; 3. gostaria; 4. tentaria; 5. seria

Esercizio 5
1. Meu primo queria saber se ele ainda podia mudar de emprego na idade dele. 2. Ontem Roberta per-
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guntou ao cirurgião plástico quanto custava uma lipoaspiração. 3. Minha filha me perguntou quando 
ia começar o concurso de beleza. 4. O policial queria saber por que eu não tinha bloqueado o cartão 
imediatamente. 5. Hoje de manhã um senhor me perguntou onde ficava a delegacia.

Esercizio 6
1. Estão (stato) / ficaram (cambiamento); 2. Está (stato); 3. é (azione); 4. fiquei (cambiamento) / 
estou (stato); 5. Ficamos (cambiamento) / estamos (stato); 6. está (stato) / foi (azione) / ficou (cam-
biamento)

Esercizio 7
1. Os clientes da loja denunciaram o furto. 2. Pagamentos em cheques não são aceitos por aquela loja. 
3. As passagens de avião para Miami ainda vão ser compradas por Luciano. 4. Algumas mercadorias 
foram compradas por eles nos Estados Unidos. 5. Quantos quartos a agência de turismo reservou?

Esercizio 8
1. de compras; 2. em estacionamentos; 3. em carrinhos; 4. sobre balcões; 5. nas costas; 6. nos bol-
sos traseiros; 7. pertences; 8. provadores; 9. cheques de viagem; 10. realizar saques; 11. à mostra; 
12. rente ao corpo; 13. no cofre; 14. arquivo; 15. hóteis; 16. na entrada; 17. trancados; 18. cartão de 
créditos; 19. emergência

Esercizio 9
1. comerem; 2. voltarmos; 3. saírem; 4. telefonar; 5. seguir

Esercizio 10
1. Soffice; 2. Le chiacchiere; 3. Lo scolapasta; 4. La ciotola; 5. La lavastoviglie; 6. Il cavatappi; 7. Il 
bottone; 8. L’hot-dog; 9. Premere; 10. La pentola

Esercizio 11
1. derreta; 2. junte; 3. mexa; 4. deixe; 5. forre; 6. reserve; 7. bata; 8. despeje; 9. asse; 10. leve; 11. de-
senforme; 12. sirva

Esercizio 12
1. Quem possui um animal e quer torná-lo um ajudante na arte de curar pacientes hospitalizados 
deve, primeiramente, saber se ele possui as características de um animal de terapia, devendo ser 
calmo, obediente, de confiança e carinhoso. 2. Após isso, é só procurar uma instituição que trabalhe 
com esse tipo de terapia, e realizar testes para ver se o animal está apto para a função. 3. As tartaru-
gas, por exemplo, podem participar de jogos de tabuleiro que estimulem a paciência dos pacientes 
em esperar o animal levar a peça até o outro lado. 4. Os coelhos ajudam na coordenação motora 
porque segurar no colo um animalzinho desses, que não para de se mexer, é um ótimo exercício. 
5. Com cavalos e burros, o tratamento é feito por meio da montaria no animal, o que estimula o 
contato físico e desperta os estímulos necessários, ou apenas pela simples interação com o animal, 
alimentando-o ou escovando-o. 

Esercizio 13
1. Os animais de estimação; 2. A relação homem-animal; 3. A sessão terapêutica; 4. A acupuntura; 
5. O focinho
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Esercizio 14
1. pretendam; 2. sejam; 3. estejam; 4. tenham; 5. sejam; 6. vá – conheça; 7. queiram; 8. deva; 9. con-
sigam

Esercizio 15
1. Eu não acho que seu primo apresente a reclamação. 2. Júlio pretende que o proprietário da loja de 
informática lhe reembolse uma parte das despesas. 3. É improvável que Maria e Júlio voltem à loja 
de informática. 4. Nós suspeitamos que Júlio não seja capaz de escrever um pedido de reembolso. 
5. É impossível que não visitem Salvador antes de voltar para a França.

Esercizio 16
1. A imigração; 2. O país de acolhimento; 3. A entrada temporária; 4. Os refugiados; 5. As perse-
guições raciais

Esercizio 17
1. preenchermos; 2. precisar; 3. custar; 4. telefonarem; 5. saírem; 6. ficarem; 7. chegarem; 8. tiverem

Esercizio 18
1. assim que; 2. Se; 3. depois que; 4. o que; 5. À medida que

Esercizio 19
1. Embora a maioria dos imigrantes tenha ido trabalhar nas plantações, alguns deles se instalaram 
nas grandes cidades. 2. (Eu) não acredito que tenha conseguido recuperar documentos que estava 
procurando em Caxias. 3. Espera que o filho já esteja de volta/tenha voltado ao Brasil, quando che-
garem os parentes de Valdobbiadene. 4. Duvido que Pedro tenha encontrado/achado a certidão de 
batismo do avô. 5. (Eu) espero que você tenha conseguido/podido visitar a Gruta de Catulo.

Esercizio 20
1. tenha encontrado; 2. tenham obtido; 3. tenha vendido; 4. tenha mudado; 5. tenha tido

Esercizio 21
1. voltasse; 2. repetisse; 3. pudessem; 4. dissesse; 5. tomasse

Esercizio 22
1. Embora tenham saído cedo, chegaram tarde ao concerto. 2. Se tivéssemos esperado um pouco an-
tes de decidir, agora não estaríamos arrependidos da escolha feita. 3. Vamos deixar/Deixaremos esta 
casa somente após/depois de termos encontrado uma melhor. 4. Se ele não tivesse se aproveitado 
da nossa amizade, agora/hoje ele estaria conosco/com a gente. 5. Espero que vocês tenham trazido 
alguns refrigerantes para as crianças, porque em casa eu só tenho água e vinho.

Esercizio 23
1. O aroma; 2. O sabor; 3. A colheita; 4. O vinho biológico; 5. O roteiro; 6. O turismo de negócios; 
7. O vinho encorpado; 8. A renda familiar; 9. Os aprendizes; 10. O empreendedorismo; 11. Desen-
volver uma rede; 12. Compartilhar os conhecimentos
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Esercizio 24
1. amanhã; 2. Ontem; 3. Antigamente – agora; 4. Normalmente – ultimamente; 5. hoje – cedo; 6. Aqui; 
7. suficientemente; 8. bem; 9. lentamente; 10. longe

Esercizio 25
1. b; 2. b; 3. c; 4. c; 5. a; 6. c; 7. a; 8. b; 9. a

Esercizio 26
1. do; 2. no; 3. pela; 4. do; 5. na; 6. em; 7. na; 8. da; 9. no; 10. a; 11. pela; 12. ao; 13. em; 14. Aos; 15. a; 
16. por; 17. de; 18. aos; 19. da; 20. no

Esercizio 27
1. necessitava; 2. precisam; 3. temos que; 4. teve a obrigação; 5. precisarão que; 6. tem; 7. vai ter; 
8. teve a obrigação; 9. será necessário; 10. teria que

Esercizio 28
1. Eles acabaram de chegar da praia e agora estão jogando peteca. 2. Eu gostaria de agradecer à 
garçonete porque ela foi muito gentil. 3. A turista americana ficou literalmente apaixonada pelo Pe-
lourinho em Salvador. 4. Ele começou a descrever a beleza das paisagens encontradas. 5. Contamos 
com a disponibilidade dos nossos amigos da faculdade. 6. Cristina e Stefano vão participar do curso 
de mergulho para iniciantes. 7. Os animalistas contribuem para a preservação da fauna amazônica. 
8. O golfe não é mais um esporte para os ricos. 9. O pessoal do hotel pediu para ter mais um dia de 
descanso. 10. Estamos pensando na melhor maneira de proteger os ovos que as tartarugas acabaram 
de pôr.

Esercizio 29
1. b; 2. d; 3. e; 4. c; 5. a

Esercizio 30
Quando chega a primavera e depois o verão, na Serra Gaúcha, tudo muda. Na verdade, esta terra 
se transforma e começa a ficar cheia de muitos turistas que vêm das grandes cidades. Apesar disso, 
a serra não deixa de oferecer os prazeres típicos de um lugar tranquilo e acolhedor, um lugar onde 
se respeitam os ciclos naturais desde sempre. Além disso, nos meses mais quentes, nestas áreas, é 
possível participar de inúmeros eventos religiosos e culturais. Por este motivo, há mais de 50 asso-
ciações e organizações que trabalham durante todo o ano para organizar da melhor maneira estas 
festas e celebrações.
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