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   ACTIVITY – Como falar as horas 
Categoria: Vocabulário 

Endereço YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_S5h_22z1W4 

 

  Utilização 
Alguma vez na vida você já perguntou ou já recebeu a pergunta “Que horas são?” 

Saber informar o horário e entender esta informação é essencial para qualquer pessoa que 
trabalha com clientes. Imagine se o cliente combina uma reserva no seu restaurante às 
20:00, mas você não consegue entender corretamente e acaba perdendo o negócio? 

Lembre-se que um pré-requisito para esta atividade é saber perfeitamente os números, 
portanto, se você esqueceu algum, estude novamente a atividade de números e depois 
retorne para esta. 

 

  Como falar as horas 
 

Vamos iniciar pela pergunta clássica:   

- What time is it? 

(Que horas são?) 

 

Para responder a pergunta, basta usar o pronome “it” junto com o verbo “is” e o horário. 
Por exemplo: 

- It’s 3:00 p.m. 

 

A estrutura inicial da frase “What time is” pode ser acompanhada de qualquer 
complemento para questionar o horário de um evento. Veja 2 exemplos: 

 

- What time is the game? 

(Que horas é o jogo?) 

 

- What time is our meeting? 
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(Que horas é nossa reunião?) 

 

Para responder a qualquer uma destas perguntas, basta usar o pronome “it” (tanto o jogo 
quanto a reunião também podem ser substituídos por “it”) junto com o verbo “is”, a 
preposição “at” e o horário. Por exemplo: 

- It’s at 9:30 a.m. 

 

Dica: Vejam que a diferença entre o horário atual e horário futuro de algum evento pré-
determinado é o uso da preposição “at” quando tratamos de algo no futuro. 

 

 

  Formatos de Horário 
 

Em Inglês, quando falamos de uma hora exata, usamos a expressão “o’clock” 
acompanhada do número. Por exemplo: 

- 5:00 p.m. – five o’clock 

- 10:00 a.m. – ten o’clock 

 

É importante lembrar que nos Estados Unidos não se usa o que chamamos de “horário 
militar”, portanto estamos acostumados a identificar no Brasil o horário de cinco da tarde 
como 17:00, porém, procure não usar este formato com os turistas estrangeiros, pois 
muitas vezes eles não compreenderão. 

A forma mais usada em Inglês para identificar se estamos falando do período matutino ou 
vespertino/noturno é o uso de “a.m.” e “p.m.”. Usamos “a.m.” para o período da manhã e 
“p.m.” para o período da “tarde/noite”. Vejam os exemplos: 

- 8:30 da manhã = 8:30 a.m. 

- 21:15 = 9:15 p.m. 

 

Dica: se alguém lhe perguntar o horário à noite durante um jantar e você quiser 
responder 22:00, por exemplo, não é necessário responder 10:00 p.m., basta falar “ten 
o’clock”, pois a pessoa sabe que estamos no período noturno. 
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  Horários Exatos 
 

Lembre-se que a forma básica de se dizer os horários exatos (ex: 3:25, 5:50, etc) pode ser a 
mais simples possível, ou seja, dizer o número relacionado a hora e depois o número 
relacionado aos minutos. Por exemplo: 

- 3:25 – It’s three twenty-five 

- 5:50 – It’s five fifty 

 

Porém, quando se trata de comunicação, não basta apenas ser entendido, é importante 
também entender corretamente a outra pessoa. E apesar de que o turista estrangeiro lhe 
entenderá perfeitamente se você disser os horários nesse formato, ele provavelmente lhe 
dirá os horários de uma outra forma, e você precisa aprendê-la para atendê-lo da melhor 
forma possível. 

Para aprender este formato, você precisa gravar 4 premissas: 

a. Quando mencionamos o período de “30 minutos”, usamos a palavra “half”, cuja 
tradução é “metade”, ou seja, metade do período de 1 hora. 

b. Quando mencionamos o período de “15 minutos”, usamos a palavra “quarter”, cuja 
tradução é “quarto”, ou seja, um quarto do período de 1 hora. 

c. Para todos os minutos até chegarmos a metade (30 minutos) usamos a expressão 
“past”, cuja tradução é “passado”, ou seja, “X” minutos passados da hora atual. 

d. Para todos os minutos após a metade (31 a 59 minutos) usamos a expressão “to”, 
cuja tradução neste caso é “até”, ou seja, “X” minutos até a próxima hora. 

 

Agora, mostraremos como dizer os diferentes horários de acordo com os minutos. 
Sugerimos que você aprofunde os estudos digitando em um documento as mesmas 
estruturas, mas usando horas diferentes (ex: 3:10, 3:15, 3:30, 3:35, 3:45, 3:55). 

 

- 2:10 – It’s ten past two 

- 2:15 – It’s quarter past two 

- 2:30 – It’s half past two 

- 2:35 – It’s twenty-five to three 

- 2:45 – It’s quarter to three 

- 2:55 – It’s five to three 
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  Exercise 1 
Complete as frases com a melhor opção dos horários listados abaixo. 

Half past three – ten past six – quarter to four – seven o’clock – ten forty-five 

 

1. 7:00 

2. 3:45 

3. 6:10 

4. 10:45 

5. 3:30 

 

 

  Answers 
Respostas do exercício 

1. 7:00 

(Seven o’clock) 

2. 3:45 

(Quarter to four) 

3. 6:10 

(Ten past six) 

4. 10:45 

(Ten forty-five) 

5. 3:30 

(Half past three) 

 


