
55 Grafia das horas 

 

 
 
 

A pergunta da vez 
 
Como se deve registrar as horas em textos escritos? 
 
 

Uma gota de gramática 
 
1) O símbolo de horas é “h”, o de minutos é “min” e o de segundos é “s”, sem ponto 
nem “s” indicativo de plural, sem espaço entre o número e o símbolo. 
 
2) Na menção de horas apenas, não se usa o símbolo, mas a palavra hora(s), por 
extenso, e o numeral deve ser registrado em arábicos. 
Exemplo: Encontro você às 14 horas. 
 
3) Na menção de horas e minutos, usa-se o símbolo de horas, podendo-se escolher 
entre usar ou não o símbolo de minutos. Aqui também o numeral deve ser registrado 
em arábicos. 
Exemplos: Encontro você às 14h30. 

Encontro você às 14h30min. 
 

4) Na menção de horas, minutos e segundos, usam-se os símbolos de horas e 
minutos, podendo-se escolher entre usar ou não o símbolo de segundos. Além disso, 
o numeral deve ser também registrado em arábicos. 
Exemplos: Encontrei você às 14h30min22.  

Encontrei você às 14h30min22s. 
 

5) Quando se fizer referência a período de tempo, o numeral deve ser registrado por 
extenso, assim como as palavras hora(s), minuto(s), segundo(s). 
Exemplos: A reunião estendeu-se por quatro horas e vinte minutos. 

A viagem dura dezoito horas. 
 

6) Quando se tratar de linguagem estritamente técnica, havendo uma praxe ou 
instruções específicas para a grafia das horas, essas regras aqui mencionadas não se 
aplicarão. 
 
 



QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
Reescreva as frases em que a grafia das horas esteja incorreta, corrigindo-a. 
1. A audiência estava marcada para as dez horas.  
2. Às 20h se inicia impreterivelmente o concerto no Palácio das Artes. 
3. Era divertido assistir à Sessão da Tarde, que começava sempre às 14h30. 
4. A perícia conseguiu descobrir que o crime ocorrera exatamente às 03h23min34s. 
5. O grupo de corrida estava exausto depois de enfrentar uma maratona que durou 3 
horas e trinta minutos. 
 

Respostas às questões 
 
1. A audiência estava marcada para as 10 horas. 
2. Às 20 horas se inicia impreterivelmente o concerto no Palácio das Artes. 
5. O grupo de corrida estava exausto depois de enfrentar uma maratona que durou 
três horas e trinta minutos. 
 

 


