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Como perguntar as horas em inglês? 
Para perguntar as horas em inglês utilizamos algumas das seguintes expressões: 

• What time is it? (Que horas são?) 
• What is the time? (Qual é a hora?) 
• Do you have the time? (Você tem horas?) 

 
No inglês britânico, também é comum o uso das expressões: 

• What time do you make it? (Que horas você tem?) 
• What do you make the time? (Que horas você tem?) 

 

Outra diferença entre o inglês americano e o britânico é o sinal usado entre a hora e os 
minutos: 
Exemplos: 

• 2:10 – two ten (inglês americano) 
• 2.10 – two ten (inglês britânico) 

 

 

 



 

Como falar as horas em inglês? 

Para informar as horas em inglês usa-se o “it is” ou “it's” e os números correspondentes (da 
hora e dos minutos): 
Exemplos: 4:35 – It is four thirty-five.                                    7:20 – It’s seven twenty. 
 

Expressões usadas para dizer as horas 

A expressão “o’clock” é utilizada para indicar as horas exatas: 
Exemplos: 

• 3:00 – It is three o’clock. 
• 9:00 – It is nine o’clock. 

A expressão “past” é usada para indicar os minutos antes do 30: 

Exemplos: 

• 6:20 – It is six twenty ou It is twenty past six. 
A expressão “a quarter” é usada para indicar um quarto de hora (15 minutos): 

Exemplos: 3:15 – It is three fifteen ou It is a quarter past three. 

A expressão “half past” é usada para indicar meia hora (30 minutos): 

Exemplos: 8:30 – It is eight thirty ou It is half past eight. 

Note que depois dos 30 minutos, em vez da expressão “past”, utilizamos o “to”: 

Exemplos: 8.45 – It is eight forty-five ou It is a quarter to nine. 

Pay Attention! (Preste atenção!) 

Utilizamos as expressões a.m. e p.m. para indicar quando o horário em inglês ocorre antes ou 
depois de meio-dia. 

a.m. – antes do meio-dia 
p.m. – depois do meio-dia 

Exemplos:  9:00 – It’s nine a.m. ou It’s nine o’clock in the morning. (São nove da manhã.) 

                 10:00 – It’s ten p.m. ou It’s ten o’clock in the evening (São dez da noite.) 

 

 

 

 



 

Exercises 

1. Circule a alternativa correta de acordo com a imagem de cada relógio. 

2. Escreva em inglês e por extenso, as horas que marcam cada relógio. 

1. 
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