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I SOLDI 
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Ogni giorno dobbiamo usare il denaro, come pagare per i servizi o per gli 

acquisiti delle cose. 

E ovviamente, è impossibile viaggiare senza soldi, allora, dobbiamo sapere 

come usarlo. 

 

Todos os dias devemos utlizar o dinheiro, seja para pagar um serviço ou para 

comprar as coisas. 

E é claro, é impossível viajar sem dinheiro, então, devemos saber como usá-lo. 

 

Vediamo adesso come fare!  

 



 

italianocomapriscilla.com.br 

I soldi 

 

Dove trovo uno sportello bancomat qui vicino? Onde encontro um caixa aqui 

perto? 

Dove trovo un ufficio di cambio? Onde encontro uma agência de câmbio? 

Qual è il tasso di cambio oggi? Qual é a taxa de câmbio hoje? 

Vorrei comprare degli euro. Quero comprar alguns euros. 

Ha da cambiare? Você tem dinheiro para trocar? 

Non ho soldi. Não tenho dinheiro. 

Pago in contanti. Pago em dinheiro. 

Pago con il bancomat. Pago com cartão de débito 

Pago con la carta di credito. Pago com cartão de crédito.  
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Dialogo 

 

 

Buongiorno! Scusi, Lei sa dove trovo uno sportello bancomat qui 

vicino? 

Bom Dia! Desculpe, a senhorita sabe onde eu encontro um caixa aqui 

perto? 

Buongiorno! Si, è lí dopo il supermercato. 

Bom Dia! Sim, é ali depois do supermercado. 

Bene! E Lei sa si in supermercato io posso pagare con la carta di credito? 

Bem! E a senhorita sabe se no supermercado eu posso pagar com 

cartão de crédito? 

No, Io non lo so! Não, eu não sei. 

Ok! Grazie! Ok! Obrigado!  
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Parole utili 
 

 

 

Sportello bancomat Caixa automático 

Fattura Nota fiscal 

Monete Moedas 

Ricevuta Recibo 

Versamento Depósito 

Pin Senha 

Carta bancomat Cartão de crédito 
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Agora você já sabe se comunicar com relação ao dinheiro. 

 

Para pronunciar corretamente as frases e as palavras, lembre-se de baixar 

o áudio da lição!  

 

Para saber mais sobre a língua italiana e curiosidades da Itália se conecte comigo! 
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CI VEDIAMO PRESTO!  


