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Língua Estrangeira- Inglês 

Bloco B 

 

 

➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 18 a 22 de maio). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Inglês 
Ensino Fundamental,  7° Ano 

Aprenda a falar as horas em inglês 
 

Utilizamos as horas para várias ações no dia: para marcar compromissos, organizar nossos 

horários de estudo e chegar na hora certa às aulas. Se você sempre precisa perguntar as horas 

para outras pessoas, é interessante que você também saiba este passo tão importante para 

otimizar seu nível de inglês. 

Mas antes, saiba algumas palavras que são utilizadas para medir o tempo e que serão utilizadas 

durante seu aprendizado: 

Hour – Hora 

Minute – Minuto 

Second – Segundo 

Como perguntar as horas em inglês 

Se você está sem um relógio no momento e a única saída para saber as horas é perguntar 

para alguém, estas são as maneiras mais comuns para tirar sua dúvida: 

What time is it? – Que horas são? 

What’s the time? – Qual é a hora? 

Have you got the time? – Você tem horas? 

Could you tell me the time? – Poderia me dizer as horas? 

Para aprender como falar as horas, você precisa saber o vocabulário dos números em inglês. 

Para falarmos de horas in the morning, utilizamos a sigla a.m. e para diferenciarmos das horas in 



the afternoon ou evening, utilizamos p.m. Além do mais, quando falamos em horas em ponto, ou 

seja, sem os minutos, devemos utilizar a terminação o’clock. 

Horas exatas 

12 a.m. – It’s midnight. 

8 a.m. – It’s eight o’clock. 

12 p.m. – It’s midday or it’s twelve o’clock. 

2 p.m. – It’s two o’clock. 

Existem duas maneiras de falar as horas e os minutos em inglês. A primeira e mais fácil é 

simplesmente dizer os números para as horas e minutos. Veja o exemplo: 

2:10 – It’s two ten 

8:12 – It’s eight twelve 

5:15 – It’s five fifteen 

11:30 – It’s eleven thirty 

Exercise 

1- Escreva as horas exatas em inglês. 

 

2-  Coloque as horas indicadas. 

 


