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ITÁLIA

• Continente: Europa
• Capital: Roma
• Território: 301.268 Km²
• População: 58.876.835 habitantes
• Moeda: Euro
• Idioma: Italiano
• Religião: 83,2% católicos, 16,8% sem 

filiação e outras.



ITÁLIA

• Forma de governo: República 
Parlamentarista

• Divisão administrativa: 20 regiões 
subdivididas em províncias

• Chefe de Estado: Giorgio Napolitano
• Cidades principais: Roma, Milão, Turim, 

Nápoles, Florença, Gênova e Palermo 
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• Possui encravado em seu território, o Estado do 
Vaticano, que é a sede da Igreja Católica no 
mundo, onde fica instalado o Papa (Roma).

• Um dos países mais visitados do mundo, com 
quase 40 milhões de turistas ao ano, é o país 
onde se nasceu o renascimento. 

• Uma das principais potências econômicas do 
mundo, fazendo parte inclusive do G-8, a Itália 
apresenta grande disparidade interna: o norte é
bastante industrializado, enquanto o sul é
agrícola e mais pobre, o que dá base a 
movimentos separatistas. 
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• A marca política da sua história republicana é a 
instabilidade: 58 governos (gabinetes de ministros) já se 
sucederam no poder desde o final da II Guerra Mundial, 
em 1945. 

• É também o país onde se origina a "Máfia" e local de 
grande interesse de estudiosos, em razão da 
participação ativa na história e por ser local de grandes 
vulcões com o Vesúvio e o Etna. 

• País de grande destaque no esporte (futebol, 
automobilismo, esportes olímpicos) e de grandes 
marcas automobilísticas como Ferrari, Fiat, Lamborghini, 
Maserati e outras de destaque mundial. 
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• A Itália é um dos países que mais influência 
teve e tem na cultura europeia e mundial, em 
todas as áreas da arte e cultura. 

• A contribuição italiana para a arte e cultura 
surge das obras de Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Donatello, Botticelli, Fra Angelico, 
Tintoretto, Caravaggio, Bernini, Ticiano e 
Rafael, entre outros. Além da pintura, escultura 
e arquitetura, as contribuições da Itália para a 
literatura, ciência e música são indiscutíveis. 
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A Monalisa – Leonardo da Vinci - 1503

A Última Ceia – Leonardo da Vinci - 1495

O Batismo de Cristo – Leonardo da 
Vinci - 1472
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David - Michelangelo

A criação de Adão

O Fruto Proibido

O Juízo Final

Teto da Capela Sistina no Vaticano
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O Inferno de Dante - Botticelli
Anunciação – Fra Angelico

Crucificação de São Pedro - Caravaggio
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VULCÃO ETNA – Localizado na Sicília, é um dos mais ativos vulcões 
da Terra e está praticamente em constante erupção.
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O Coliseu de Roma deve seu nome 
à estátua de Nero, que ficava perto 
da edificação. 

Era um local que exibia todo uma 
série de espetáculos, como: 
combates entre gladiadores e a 
caçada de animais.

A construção foi iniciada em 70 d.C. 
por Vespasiano, inaugurada em 80 
d.C. por Tito e utilizada até o século 
VI. Em 404, foi proibida a morte de 
humanos, sendo massacrados 
elefantes, panteras e leões.
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Templo de Saturno – fundado em + ou -
500 a.C. , era onde ficavam os cofres do 
tesouro público romano.

Templo de Concórdia –
construído em 376 d.C. por Fúrio
Camillo para comemorar o fim 
dos conflitos entre patrícios e 
plebeus.
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Torre de Pisa - começou a ser construída em 1174, foi 
projetada para abrigar o sino da catedral da cidade de Pisa, 
na Itália. Quando três dos oito andares estavam prontos, 
notou-se uma ligeira inclinação, em razão de um 
afundamento do terreno. Tentou-se compensar a falha 
fazendo os outros andares um pouco maiores do lado mais 
baixo. Só que a estrutura afundou ainda mais pelo excesso 
de peso. A torre acabou de ser erguida, inclinada, em 1350, 
atingindo 56 metros de altura. 

Tívoli
Veneza
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ROMA

Catedral de Milão

Florença
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Pizza 
Risoto

Espaguete

Lasanha

Nhoque

Cappuccino

Tiramisu ou 
pavê
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• Futebol: Tetracampeã 
mundial, sendo a última 
conquista em 2006.  

Materazzi

Totti

Cannavaro

Principais times: Milan, Lazio, Internazionale, Roma, Fiorentina, Juventus.



ITÁLIA

Bruno Chimirri
- Hipismo

Ferrari


