
 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Inglesa sobre pronomes 

interrogativos e como dizer as horas. Para ajudar em seus estudos, você está 

recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e vamos 

tratar sobre: 

 

  

 

 Olá, estudante! Está preparado para nossa aula de hoje? Nessa nossa décima-primeira aula, 

veremos sobre as Question Words, será que você já ouviu falar delas? Acredito que sim.  

 Question Words são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês, eles 

também são chamados de Wh-Questions, pois quase todos, com exceção só do How, começam com 

Wh. Conheça alguns pronomes interrogativos:  

 

Who - (quem) – Who are you? Quem é você?  

What - (o que, que, qual) - What do you want? O que você quer?  

Why – (por que/ por quê) - Why do you say that? Por que você diz isso? Veja que why é usado 

somente para perguntas. * because – porque (somente para respostas).  

How - (Como) How are you? Como você está?  

When - (quando) When do you travel? Quando você viaja?   

Where - (onde) Where do you live? Onde você mora?  

  Vamos ver mais alguns exemplos: 

Who are your favorite singers? (Quem são seus cantores favoritos?); 

When are your birthday (Quando é seu aniversário?);  

Where is the Bertholdo Cirilo School? (Onde é a Escola Bertholdo Cirilo?);  

Why are you driving so slowly? (Por que você está dirigindo tão devagar?);  

How are they doing? (Como eles estão?);  

What is your favorite movie? (Qual é seu filme preferido/favorito?).  

 Veja que a posição dos pronomes interrogativos nas frases está antes dos verbos, todos eles 

estão iniciando as frases. 

 Esta foi nossa aula de hoje, agora vamos fazer algumas atividades propostas na lista de 

exercícios? Bons estudos! 

  

 Agora vamos para a aula número 12 e falar um pouco mais dos pronomes interrogativos. 

Lembra quais nós os vimos na última aula? São os seguintes: Who - (quem) - What - (o que, que, 

qual) - Why – (por que/ por quê) - How - (Como) - When - (quando) - Where - (onde). Mas para 

repetir isso agora? Por que vamos precisar para falarmos a hora. Em inglês usamos um desses 

pronomes, imagina qual seja? Qual desses significa “Qual”? Se disse What você acertou! Então “Que 

horas são?” em inglês seria: What time is it?  
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 Para você aprender sobre as horas, precisa saber corretamente os números cardinais: 
 

1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 five, 6 six, 7 seven, 8 eight, 9 nine, 10 ten, 11 eleven, 
12 twelve,  13 thirteen, 14 fourteen, 15 fifteen 16 sixteen, 17 seventeen, 18 eighteen, 
19 nineteen, 20 twenty,21 twenty-one, 22 twenty-two  
E assim, sucessivamente, seguindo com a repetição dos números no final, assim é 
com o 30 – thirty, 40 – forty. 50 – fifty etc.  

  

 Vamos somente até o cinquenta que é o que você precisa saber para falar as horas. Para falar 

as horas em inglês existem várias formas, uma delas é somente dizendo os números. Exemplo: 

 It´s 2:16 - It´s two-sixteen. Percebeu que usamos o pronome It junto com o verbo to be: is? 

Usamos então It´s antes das horas.  

 Para indicar as horas exatas, usamos a expressão “o’clock”. Exemplo: 3:00 – It is three 

o’clock.  

 A expressão “past” é usada para indicar os minutos antes do 30. Exemplos: 6:20 – It is six-

twenty / It is twenty past six. (Passaram 20 minutos depois do 6). 8:10 – It is eight-ten / It is ten past 

eight. “Past” significa passado, então passaram dez minutos.   

 A expressão “a quarter” é usada para indicar um quarto de hora (15 minutos), uma hora tem 

60 minutos, não é? Então um quarto (a quarter) são 15 minutos: Exemplos: 3:15 – It is three fifteen / 

It is a quarter past three. (Passaram 15 minutos depois das 3). 8:15 – It is eight fifteen / It is a quarter 

past eight. (Passaram 15 minutos depois das 8).  

 A expressão “half past” é usada para indicar meia hora (30 minutos). Half significa metade em 

inglês, por isso 30 minutos, metade de uma hora. Exemplos: 8:30 – It is eight thirty / It is half past 

eight. 11:30 – It is eleven thirty / It is half past eleven (Passaram 30 minutos depois das 11).  

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

“para”. Exemplo: 8.45 – It is eight forty-five / It is a quarter to nine (São 15 para as 8).  

 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. Então em inglês, só 

usamos até o 12 para falar horas, o que marca se é de manhã ou de noite, é o a.m. e o p.m. Nunca 

use 21:00h para falar 9 da noite, ok? Isso é só em português. Veja o exemplo: 9:00 – It’s nine a.m. ou 

It’s nine o’clock in the morning. (São nove da manhã.) Se fosse nove da noite, seria It’s nine p.m. ou 

It’s nine o’clock at night.  

 ***Veja que existem mais de uma forma de dizer as horas, todas estão corretas, você escolhe 

qual usar, porém é importante que conheça todas as formas. Veja o desenho abaixo, talvez facilite 

mais a compreensão desse conteúdo.  
 

 
Esta foi nossa aula de hoje, agora vamos fazer algumas atividades propostas na lista de exercícios? 

Bons estudos! 



 

 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

AULA 11  

 1. Relacione cada frase com a tradução adequada:  
 

 (a). What time is it?                                                      
 (b). How do you do?             
 (c). Where are you? 
 (d). What is your name?  
 (e). What is your favorite color? 
  

 (    ) Qual é a sua cor favorita? 
 (    ) Que horas são? 
 (    ) Qual seu nome?  
 (    ) Como você está? 
 (    ) Onde está você? 
 

2. Leia a tirinha abaixo e responda as questões seguintes: 

          
 
Balão 1 - Joe fala: Garfield, what are you doing out here? O que você esta fazendo aqui fora?  
Balão 2 – Garfield fala: I´m frozen to the fence. Estou congelado na cerca. 
 

a) Na tirinha acima há uma question word, qual é ela? __________________________. 
b) O que significa essa question word? _______________________________________. 
 

AULA 12  

1. Assinale a alternativa correta para as horas em inglês: 

a. It´s 6:15 
(    ) It´s a quarter past six  
(    ) It´s a quarter to six  
(    ) It´s half past three 

b. It´s 9:05 
(    ) It´s a quarter past seven 
(    ) It´s five past nine  
(    ) It´s a quarter to nine 

c. It´s 12:45 
(    ) It´s a quarter past one  
(    ) It´s five past nine  
(    ) It´s a quarter to one 

 
2. Assinale T para True e F para False para as horas em inglês: 

a. It´s 2:00 
(    ) It´s two o´clock  

 
      b. It´s 10:30 

(    ) It´s a quarter past ten 
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