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Dizendo as horas em português.  

 (extraído do livro Bem-vindo, página 11) 
 
Diálogo: (extraído do livro Muito Prazer, página 102) 
 
Pedro: Já são sete horas. Preciso relaxar. Vamos 

pro cinema, Ana? 

 

Ana: Desculpe, Pedro. Não posso. Tenho que 
trabalhar até mais tarde. Minha agenda 
está cheia essa semana. Os clientes da 
Argentina estão aqui. 

Pedro: E no fim de semana? 
Ana: Tenho um almoço especial no sábado e 

um churrasco da agência no domingo. 
Mas na semana que vem estou livre. Já é 
outubro. 

Pedro: Você pode na terça-feira? 
Ana: Não. Às terças e quintas vou pra 

academia. 
Pedro: E a quarta? 

Ana: Posso. A que horas? 
Pedro: Às 8 está bom? 

Ana: Está ótimo. Combinado. 
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Que horas são? 
   

É uma hora. 
É meio-dia. 
É meia-noite. 
É meia-noite e quinze. 
É uma hora em ponto. 

São duas horas. 
São duas e meia. 
São dez para as três. 
São quinze para a uma. 
São oito horas em ponto. 

 

 
 

A que horas...? 
   
À uma. 
Às duas. 
À meia-noite. 
Ao meio-dia. 
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A que horas você janta? (19:00) Janto às sete horas. 
 
 

1. A que horas você vai ao cinema? (19:45)  
2. A que horas ele vai à escola? (14:15) 
3. A que horas vai chegar o trem? (12:30) 

 
4. A que horas eles vão encontrar os amigos? (13:45) 
5. A que horas vocês encontraram José? (9:30) 
6. A que horas você almoça? (11:40) 
7. A que horas ele abre o consultório? (8:00)  
 

Partes do dia seguido de hora 
Usa-se artigo antes de partes do dia quando estas seguem de hora: 
Ela acorda às cinco da manhã. 
 

— A que horas ele vai telefonar? 
— Às seis. 
— Às seis da manhã?! 
— Não. Às seis da tarde. 
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A que horas você chegou? (3:00) Cheguei às três da manhã. 
 
 

1. A que horas foi o acidente? (5:00)  
2. A que horas ele saiu? (14:00) 
3. A que horas a festa acabou? (2:30) 

 
4. A que horas partiu o avião? (10:00) 
5. A que horas ele vai telefonar? (23:30) 
6. A que horas vocês chegaram? (17:30) 

De que hora a que hora...? 
   

DE A 
Da uma 
Das duas 
Da meia-noite 
Do meio-dia 

às duas 
à meia-noite 
ao meio-dia 
à uma 

 
(ser/8:00–10:00) A que horas é a aula? É das oito às dez da manhã. 

1. (trabalhar/8:00–12:00) Ele trabalha 
2. (estudar/13:00-17:00) Eles 
3. (ficar na loja/9:00-18:00) Elas 

 
4. (assistir a TV/20:00-23:00) Ontem, eu 
5. (almoçar/12:00-13:00) Em casa, a gente 
6. (jantar/19:30-20:30) A gente 
7. (ser/7:00-10:00) No hotel, o café da manhã 
8. (estar livre/12:00-14:00) Eu 
9. (esperar/16:00-17:30) Ontem, eu 

 

Intervalo de tempo com ANTES e DEPOIS DE 
 

Vou sair de casa antes das oito da manhã. | Ele chega depois das quatro da tarde. 
 

ANTES DA UMA | DEPOIS DA UMA 
ANTES DAS DUAS | DEPOIS DAS DUAS 

ANTES DO MEIO-DIA | DEPOIS DO MEIO-DIA 
ANTES DA MEIA-NOITE | DEPOIS DA MEIA-NOITE 
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