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GABARITO  

1 - Verdadeiro ou Falso? (vale 3,0) 

a) Il testo dà esempi di politici corrotti di ieri e di oggi. F 
b) L’autore spiega come si comportavano i corrotti nel passato. F 
c) L’autore suggerisce, nel testo, che i politici di tutti i tempi sono ingordi. F 

 

2 – Tra i politici della seconda metà del ‘900 ed i politici di oggi si nota un particolare cambiamento. 
Quale? Lo può spiegare? (vale 2,0) 

Resposta esperada 

Os políticos do século XX não demonstravam tanta avidez como os de hoje. Podiam ser comparados 
às pessoas comuns. Hoje, por mais que tenham (poder, influência, visibilidade) desejam sempre mais. 
Querem o patrimônio do banqueiro, a popularidade do jogador de futebol e a influência do 
intelectual. 

3 – L’autore afferma che è necessario conoscere la testa dei nuovo ingordi specialmente se quella 
professa idee simili alle nostre. Cosa intende dire con questo paragone? (vale 2,0) 

Resposta esperada 

Se o que os políticos pensam se assemelha ao que pensam seus eleitores ou a população em geral, quer 
dizer que eles poderão agir com liberdade, visto que as pessoas comuns (sem o poder que os  investe) 
agiriam da mesma forma.  

 

4 – Tradução. (vale 3,0)  

“Molte cose sono state dette, dopo la scarica di inchieste e arresti degli ultimi anni (ricostruzione post-
terremoto, eolico, Maddalena, sanità lombarda, banche, Expo, Mose, Mafia Capitale, grandi 
infrastrutture). Forse non abbiamo indagato abbastanza l’aspetto comportamentale della corruzione. 
Servono psicologi, antropologi e criminologi, non solo magistrati. Ci aiuterebbero a capire cosa muove 
una persona che ha moltissimo, potere, popolarità, un lavoro interessante. Ma non le basta: vuole di 
più. E così rischia di perdere tutto.” 
 
Tradução esperada 
“Muitas coisas foram ditas, após a avalanche de investigações e prisões dos últimos anos (reconstrução 
pós-terremoto, escândalos com o parque eólico, Maddalena, saúde pública Lombarda, bancos, Expo 
Milão, Moisés em Veneza, Mafia na Capital, grandes infraestruturas). Talvez não tenhamos 
investigado suficientemente o aspecto comportamental da corrupção. Precisamos de psicólogos, 
antropólogos e criminalistas, não apenas juízes. Isso iria ajudar-nos a entender qual é a motivação de 
uma pessoa que tem muitíssimo poder, popularidade e um trabalho interessante. Mas não lhe basta: 
quer mais. E assim corre o risco de perder tudo.” 


