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UM GUIA PARA TODAS AS HORAS 

Ao longo dos anos, o blog Viajando para Itália teve o grande prazer de fazer 

parcerias com excelentes profissionais, todos altamente qualificados e esse é o caso 

da nossa querida parceira Priscilla Moraes, criadora do método de aulas “Italiano 

com a Priscilla”.  

Este guia foi cuidadosamente planejado para te ajudar a se expressar com clareza 

em italiano nas mais diversas situações presentes em sua viagem para o bel 

paese. Aqui você encontrará frases essenciais e dicas para poder expressar 

exatamente o que você deseja, sem medo de errar!  

Priscilla desenvolveu também um curso específico para quem vai viajar para a 

Itália. Com materiais excelentes, a Priscilla nos oferece um curso prático e 

específico com aulas sobre como falar italiano nas mais diversas situações 

durante sua viagem para a Itália: desde o aeroporto até o restaurante, passando, 

também, pela alfândega. É um curso completo e vale a pena o investimento! Clique 

aqui e confira tudo sem compromisso, garanto que não vai se arrepender de fazer 

este curso! 

Aproveite ao máximo este material, tanto como guia para sua viagem, como 

também para suporte aos seus estudos. Tenho certeza de que será de grande ajuda 

para o seu desenvolvimento na língua. 

Un abbraccio e buono studio! 

Priscilla Moraes e Ana Patricia 

Saiba o que falar e como se expressar nas principais  

situações de sua viagem à Itália 
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Siamo arrivati in Italia. A questo punto, devi presentarti alle autorità italiane. 

Sebbene per i brasiliani non sia richiesto un visto turistico, di solito dobbiamo 

spiegare il motivo della nostra visita nel paese. Quindi, vediamo alcune delle 

principali espressioni di questo momento all'aeroporto: 

 

A chegada na Itália 

Chegamos na Itália. Nesse momento você precisa se apresentar para as 

autoridades italianas. Ainda que não seja necessário visto de turismo para 

brasileiros, eventualmente temos que explicar o motivo da nossa visita ao país. 

Então, vejamos algumas das principais expressões para este momento no 

aeroporto: 

 

L’ARRIVO IN ITALIA 
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ITALIANO PORTOGHESE 

Di dov’è? De onde o sr./ a sra. é? 

Sono brasiliano (a), vengo dal Brasile. Sou brasileiro(a), venho do Brasil. 

Perché è in Italia? Por que está na Itália? 

Che cosa è lo scopo della vostra chiamata? Qual o propósito da sua visita? 

Sono qui per... (studio, lavoro, vacanze) Estou aqui para... (estudo, trabalho, férias). 

Per il riconoscimento della mia 
cittadinanza italiana. 

Para o reconhecimento da minha cidadania 
italiana 

Per quanto tempo si ferma in Italia? Por quanto tempo ficará na Itália? 

Starò qui per (   ) giorni/ settimane/ mesi... Ficarei aqui por (    ) dias/ semanas/ meses... 

Il suo passaporto, per favore. O seu passaporte, por favor. 

Potrei vedere il suo biglietto di ritorno? Posso ver sua passagem de volta? 

Niente da dichiarare? Nada a declarar? 

Ho questo / queste cose a dichiarare. Tenho essa / essas coisas a declarar. 

No, niente. Não, nada. 

Apra la valigia, per favore Abra a mala, por favor. 

Metta gli oggetti nella vaschetta. Coloque os objetos na bandeja 

Può passare / prego / avanti. Pode passar. 

Dove sono i carrelli? Onde estão os carrinhos de bagagem? 

Il mio bagaglio non è arrivato. A minha bagagem não chegou. 

Può compilare questo modulo? Pode preencher este formulário? 

Dov' è l'ufficio di cambio? Onde é o guichê de câmbio? 

Dov’è il bancomat? Onde tem um caixa automático? 

L’ARRIVO IN ITALIA 
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Ti sei perso in qualsiasi città in Italia? Nessun problema! 

Vediamo alcune espressioni e domande utili per localizzarti e raggiungere i 

luoghi che desideri. 

 

Pedir informações 

Se perdeu em alguma cidade na Itália? Sem problemas!  

Vejamos algumas expressões e perguntas úteis para você se localizar e conseguir 

chegar nos lugares que você deseja. 
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        Attenzione!  

 

 

 

 

ITALIANO PORTOGHESE 

Dove siamo? Onde nós estamos? 

Dov’è? Onde é? 

Mi sono perso. Estou perdido(a). 

Non so come arrivare... Può aiutarmi? Não sei como chegar. Você pode me ajudar? 

Come faccio per andare...? Como faço para ir...? 

Come posso arrivare...? Como faço para chegar...? 

... in centro/ al terminale/ alla stazione? 
... no centro/ terminal de ônibus/ estação de 
trem? 

...all’aeroporto/ al museo/ in piazza?  ... no aeroporto/ no museu/ na praça? 

Mi potrebbe dire come faccio per arrivare 
al Colosseo? 

Poderia me dizer como chegar ao Coliseu? 

Può indicarmi la strada per il centro? Pode me indicar o caminho para o centro? 

È lontano/vicino? Está longe/perto? 

Questa è la via...? Esta é a rua...? 

Dove posso trovare...  Onde eu encontro... 

...un bagno/ una banca/ un ospedale? ...um banheiro/ um banco/ um hospital? 

... una farmacia/ un supermercato/ un 
caffè? 

... uma farmácia/ um supermercado/ uma 
cafeteria?  

Posso arrivarci a piedi? Dá para ir a pé? 

Certo, è molto vicino. Lógico, é muito perto. 

Lo sa se siamo nella strada giusta? Sabe se estamos no caminho certo? 

C’è qualche punto di riferimento? Tem algum ponto de referência? 

Attraversi il ponte e lì lo vede. Atravesse a ponte e você o verá ali. 

Me lo ripeti, per favore? Pode repetir, por favor. 

CHIEDERE INFORMAZIONI 

Ao abordar uma pessoa para pedir informação, lembre-se sempre de usar as palavras 

de cortesia: Buongiorno, Scusi, Per favore. Os italianos valorizam muito esta 

abordagem. 
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Ora è il momento di spostarsi in Italia. Dall'aeroporto al centro di Roma o all'hotel 

dove alloggi, ci sono diverse opzioni di trasporto: taxi, autobus, metro, tra tante 

altre opzioni (se non hai acquistato il servizio di trasferimento). Diamo 

un'occhiata ad alcune delle espressioni principali per essere in grado di muoversi 

senza problemi: 

 

Transportes  

Agora chegou o momento de nos locomovermos pela Itália. Do aeroporto ao centro 

de Roma ou até o hotel em que está hospedado, há diversas opções de transporte: 

taxi, ônibus, metrô, entre outras opções (caso não tenha adquirido o serviço de 

traslado). Vejamos algumas das principais expressões para poder se locomover 

tranquilamente: 

 

SUI TRASPORTI 
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Servizi di taxi 

 

  

Attenzione!  

 

 

 

 

 

ITALIANO PORTOGHESE 

Dove trovo un tassì? Onde posso pegar um taxi? 

Dov’è il posteggio dei tassì più vicino? Onde fica o ponto de taxi mais próximo? 

Sa il numero per chiamare un taxi? O sr(a) sabe o número do táxi? 

Può chiamarmi un taxi? Pode me chamar um taxi? 

Vorrei un taxi, per favore. Gostaria de um taxi, por favor. 

È libero? Está livre? 

Devo andare a (destinazione) Eu preciso ir para (local) 

Mi può portare... Poderia me levar para... 

...All’aeroporto/ alla stazione / all’hotel ...ao aeroporto / à estação / ao hotel 

In via..., per favore. Para a rua..., por favor. 

L’indirizzo è... O endereço é... 

Ecco l’indirizzo dell’albergo Aqui está o endereço do hotel 

Quanto costa per andare a ...? Quanto custa para ir para ...? 

In quale quartiere siamo? Em que bairro estamos? 

Si fermi lì, per favore Pare ali, por favor 

Posso scendere qui? Posso descer aqui? 

Potrebbe venire a prendermi alle …? Poderia me buscar às … horas? 

Quanto viene la corsa? Quanto custou a corrida? 

Quanto le devo? Quanto devo? 

Mi può fare una ricevuta? Poderia me dar um recibo? 

SUI TRASPORTI 

Taxi em italiano pode ser falado de duas formas: taxi ou tassì.  Por isso, não estranhe se 

alguém lhe disser tassì. 
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L’autobus, la metropolitana, il treno, il tram... 

 

 

ITALIANO PORTOGHESE 

Dove posso comprare un biglietto 
dell'autobus/ per il treno? 

Onde eu posso comprar uma passagem de 
ônibus/trem? 

Dov’è la fermata dell’autobus? Onde é a parada (ponto) do ônibus? 

Dov’è la stazione del treno? Onde é a estação de trem? 

Quando arriva il treno? Quando chega o trem? 

A che ora parte il treno per Milano? A que horas parte o trem para Milão? 

È in orario / ritardo? Está no horário / atrasado? 

Su quale binario parte il treno? De qual plataforma parte o trem? 

Si ferma a (luogo)? Esse trem/ônibus para em (local)? 

Da quale binario parte il treno? O trem parte de qual plataforma? 

Non trovo il mio treno sul tabellone. Não encontro o meu trem no painel. 

Dove posso convalidare il mio biglietto? Onde posso validar meu bilhete? 

Quando parte la prima / l’ultima  
metropolitana per... 

Quando sai o primeiro / último metrô para... 

Qual è la carrozza? Qual é o vagão? 

Qual è la linea che va a... Qual é a linha que vai para... 

È l’autobus giusto per... É este o ônibus para... 

Quante fermate sono... Quantos pontos são daqui até... 

Dov’è la prossima fermata dell’autobus? Onde é a próxima parada de ônibus? 

Dov’è la prossima fermata del tram? Onde é a próxima parada do bonde? 

Dov’è la prossima stazione della 
metropolitana? 

Onde fica a estação de metrô mais próxima? 

Dove devo scendere / cambiare? Onde devo descer / fazer baldeação? 

Scusi, ma questo è il mio posto! È 
prenotato. 

Desculpe, mas este é o meu lugar! Está 
reservado. 

Scusi, questo posto è libero? Com licença, este lugar está livre? 

Dove posso mettere la mia valigia? Onde posso colocar a minha mala? 

Posso aprire il finestrino, per favore? Posso abrir a janela, por favor? 

Scusi, in quale stazione siamo? Desculpe, em que estação estamos? 

SUI TRASPORTI 
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È arrivato il momento di effettuare il check-in nell’hotel. Qui vedremo le 

principali espressioni da usare alla reception dell'hotel e anche alcune espressioni 

utili per le richieste del servizio in camera, garantendo un'esperienza eccellente 

durante il tuo soggiorno. 

 

No hotel 

Chegou o momento de fazer o check-in no hotel. Aqui veremos as principais 

expressões para se apresentar na recepção do hotel e também algumas expressões 

úteis para solicitações de serviço de quarto, garantindo uma excelente experiência 

durante a sua estadia. 

 

 

NELL’HOTEL 
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ITALIANO PORTOGHESE 

Buongiorno, ho una camera prenotata. Olá, tenho um quarto reservado. 

Ho una prenotazione a nome di... Tenho uma reserva no nome de... 

Avete camere libere? Vocês têm quartos livres? 

Che tipo di camera desidera? Que tipo de quarto o senhor (a) deseja? 

Una singola / una doppia? 
Um quarto individual / um quarto 
duplo/casal? 

Prendo questa camera. Vou ficar com este quarto. 

Devo pagare all’arrivo? Preciso pagar na chegada? 

Vuole riempire, per favore, il modulo 
d’accettazione? 

Por favor, preencha o formulário de registro. 

Il Suo passaporto, per favore. O seu passaporte, por favor. 

Ecco il mio passaporto. Aqui está o meu passaporte. 

Posso lasciare qui le mie valigie? Posso deixar aqui minhas malas? 

Faccia portare il mio bagaglio in camera, 
per favore. 

Pode levar a bagagem para o quarto, por 
favor. 

La colazione è inclusa? O café da manhã está incluso? 

Per il pranzo devo prenotare? Para o almoço preciso reservar? 

A che ora è la colazione? Que hora é o café da manhã? 

A che ora devo fare check-out? A que horas devo fazer o check-out? 

Qual è il numero della camera? Qual é o número do quarto? 

Dove posso lasciare la macchina? Onde posso estacionar o carro? 

Può svegliarmi alle…? Pode me acordar às…? 

Non ci sono gli asciugamani. Não há toalhas. 

Posso avere un altro asciugamano? Posso ter mais uma toalha de banho? 

Non c'è l'acqua calda. Não tem água quente. 

La tv non funziona. A tevê não funciona. 

Lo sciacquone non funziona. A descarga não funciona. 

Qual è la password della rete wifi? Qual é a senha do wifi? 

Come accendere/ spegnere l’aria 
condizionata? 

Como ligar/ desligar o ar condicionado? 

Posso avere un’altra coperta? Poderia me dar mais um cobertor? 

Vorrei lasciare la camera e saldare il conto. Eu gostaria de fazer o check out, por favor. 

Accettate tutte le carte di credito? Aceitam todos os cartões de crédito? 

Grazie mille per il confortevole soggiorno. Muito obrigado pela confortável estadia. 

NELL’HOTEL 
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Siamo arrivati in una delle parti più deliziose del viaggio: la cucina italiana. I 

ristoranti italiani sono une delle fermate obbligatorie quando si viaggia in Italia. 

Per sfruttare al meglio questa esperienza, diamo un'occhiata alle espressioni più 

utilizzate. 

No restaurante 

Chegamos em uma das partes mais gostosas da viagem: a culinária italiana. Os 

restaurantes italianos são umas das paradas obrigatórias ao viajar para Itália. Para 

poder aproveitar ao máximo essa experiência, vejamos as expressões mais 

utilizadas. 

AL RISTORANTE 
RISTORANTE 
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Posso fare una prenotazione? Posso fazer uma reserva? 

Per favore, può riservarci per stasera un 
tavolo per cinque persone? 

Por favor, o senhor (a) pode reservar uma mesa 
para cinco pessoas esta noite? 

Ho fatto una prenotazione per due a 
nome mio. 

Eu fiz uma reserva para dois em meu nome. 

Volete aspettare nel bar? Os senhores gostariam de esperar no bar? 

C’è una attesa di 20 minuti. Tem uma espera de 20 minutos. 

Vi chiamo quando il vostro tavolo sarà 
pronto. 

Eu chamo quando a mesa de vocês estiver 
pronta. 

Mi può dire dov’è la toilette, per favore? Por favor, onde fica o banheiro? 

Vorrei un tavolo per due persone, per 
favore. 

Eu gostaria de uma mesa para duas pessoas, 
por favor. 

Il menù, per favore? O cardápio, por favor? 

Ha già scelto?  Volete ordinare? Já escolheram?  Querem fazer o pedido? 

Scusi, vorrei ordinare. Licença, gostaria de fazer o pedido. 

Cosa ci consiglia? O que nos aconselha? 

Avete una specialità della casa? Vocês tem uma especialidade da casa? 

Avete piatti vegetariani? Vocês tem pratos vegetarianos? 

Sono allergico a... Eu sou alérgico a... 

Posso assaggiare? Posso provar? (comida) 

Quali sono gli antipasti? Quais são as entradas? 

Cosa c’è da bere? O que tem para beber? 

Per favore, una bottiglia di vino. Por favor, uma garrafa de vinho. 

Vorrei la carne poco/mediamente/molto 
cotta. 

Eu gostaria da minha carne mal passada/no 
ponto/bem passada. 

Mi potrebbe portare una forchetta / un 
cucchiaio/ un coltello, per favore? 

Poderia me trazer mais um garfo / colher / faca, 
por favor? 

Desidera altro? Deseja mais alguma coisa? 

Vorrei ordinare il dolce, per favore. Gostaria de pedir a sobremesa, por favor. 

Il conto, per favore. A conta, por favor. 

Dov’è la cassa? / Dove pago? Onde é o caixa? 

Il resto è per Lei. Pode ficar com o troco. 

È stato un pasto fantastico, grazie! Foi uma refeição incrível, obrigado! 

AL RISTORANTE 



 EXPRESSÕES ESSENCIAIS EM ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano com a Priscilla©. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído por 

qualquer forma e qualquer fim sem a autorização por escrito do Italiano com a Priscilla. 

 Todos os direitos reservados. 

APRENDA ITALIANO DE FORMA MAIS 

RÁPIDA E EFICIENTE, FOCADO 100% NO 

QUE VOCÊ PRECISA PARA SUA VIAGEM 

Aprenda em apenas 30 dias tudo que você precisa para se comunicar 
com confiança em italiano e aproveitar ao máximo sua viagem 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS 
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