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Como dizer quanto tempo leva 
para em inglês? 

 

Você já se pegou tentando dizer quanto tempo leva para em inglês? Caso 

ainda não tenha entendido do que estou falando, as sentenças abaixo 
ajudarão você a entender melhor: 

 

v Quanto tempo leva para fazer isso? 

v Quanto tempo leva para chegar lá? 

v Quanto tempo leva para queimar 1.000 calorias? 

v Quanto tempo leva para ler um livro de 300 páginas? 

v Quanto tempo leva para isso ficar pronto? 

 

Observe o começo de cada uma das sentenças acima. Note que elas tem a 

frase “quanto tempo leva para...?”. Pois bem, é dessa frase aí que estou 

falando: como será que se diz isso em inglês? 

 
Será que temos de usar a palavra time? Esse quanto aí, será que é how 
much ou how many? E como será que se diz levar em inglês?  
 

Caso você esteja pensando dessa maneira, esqueça tudo. Afinal, para dizer 

quanto tempo leva em inglês, basta usar a frase “how long does it take 

to…?”. Muito simples, não é mesmo? Vamos ouvir e ler alguns exemplos: 

 

v How long does it take to get there? 

v How long does it take to learn Portuguese? 

v How long does it take to become a dentist? 

v How long does it take to get this ready? 

v How long does it take to get back to normal? 
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v How long does it take to make one? 

 

Pronto! Agora que você aprendeu o “how long does it take to…?” é bom 

aprender também como é a forma afirmativa. Ou seja, como dizer “leva 

tanto tempo para...”? Sem enrolar muito, anote aí que na afirmativa 

dizemos “it takes...”. Vamos aos exemplos: 

 

v It takes 3 hours to get there. 

v It takes 15 minutes to do this. 

v It takes half an hour to get this ready. 

v It takes about 2 hours to do something like that. 

 
Tudo bem até aqui!? Espero que sim! Pois, agora vamos começar a 

complicar isso um pouquinho mais. 
 

Digamos que você queira dizer “Quanto tempo leva para você…?”. Veja 

que a ideia é quase a mesma. A única diferença é que agora estamos nos 
referindo ao tempo que você leva para fazer algo.  

 

Bom, quando for assim basta acrescentar a palavra – o pronome – “you” 

logo após a frase “how long does it take to…?”. Vai ficar assim: 

 

v How long does it take you to do this? 

v How long does it take you to get there? 

v How long does it take you to get dressed for a party? 

v How long does it take you to read a 300-page book? 

 
Se, por um acaso, você desejar perguntar sobre o tempo que outra pessoa 

qualquer leva para fazer algo é só mudar o pronome ou colocar o nome 
dela. Veja: 
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v How long does it take him to read a 300-page book? 

v How long does it take them to make one of these? 

v How long does it take her to apply the make up? 

v How long does it take Maria to get dressed for a party? 

v How long does it take Marcelo to get here from his home? 

 

Agora, caso você queira afirmar algo como “eu levo tanto tempo para...” 

é só dizer assim: 
 

v It takes me 3 hours to read a 400-page book. 

v It takes me 15 minutes to get to school. 

v It takes me more than a month to do this. 

 

É só lembrar a fórmula “it takes me...”. Lembrando que você pode trocar 

o pronome “me” por qualquer outro e assim falar sobre outras pessoas: 

 

v It takes him 3 hours to read a 400-page book. 

v It takes her 15 minutes to get to school. 

v It takes Michelle around two hours to clean the room. 

v It takes them forever to make a decision. 

 
Estamos quase chegando no final, falta agora você aprender a fazer as 

perguntas no passado e no futuro. Afinal, como dizer “quanto tempo 

levou para…?” e “quanto tempo vai levar para…?”. 

 

Para o passado é só dizer “how long did it take…?”. Veja os exemplos: 

 

v How long did it take to do this? 

v How long did it take you to get this ready? 
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v How long did it take them to finish this? 

v How long did it take her to get dressed? 

v How long did it take your mother to fix dinner? 

 

A resposta – ou a afirmação – será com a fórmula “it took...”: 

 

v It took 3 hours to wash the car. 

v It took us the whole day to clean the house. 

v It took them a week to finish this project. 

v It took me years to learn English. 

 

Já para fazer a pergunta no futuro, a fórmula é “how long will it 

take…?”: 

 

v How long will it take to get this ready? 

v How long will it take to double my money? 

v How long will it take you to fix this? 

v How long will it take him to get here? 

v How long will it take them to get back to normal? 

v How long will it take me to get my visa? 

v How long will it take Rafaela to lose 10 kilos? 

 

Já para expressar a ideia afirmativa no futuro, basta dizer “It’ll take...”: 

 

v It’ll take hours to get this ready. 

v It’ll take me two weeks to read this book. 

v It’ll take her about 35 minutes to get here. 

v It’ll take Fábio more than a year to recover from this whole thing.  
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Claro que você também poderá dizer “how long is it going to take to…?” 

e “It’s going to take...” para se referir ao futuro. Não há diferença alguma 

nisso! 

 

Para encerrar de vez o assunto, anote aí que para dizer “quanto tempo 

levaria para…?”, você usará “how long would it take to...?” e para dizer 

“levaria...”, você deverá usar “It’d take...”. Veja os exemplos: 

 

v How long would it take to get this ready? 

v How long would it take to fix my car? 

v It’d take hours to finish this. 

v It’d take me months to read everything. 

v It’d take us more than a year to pay off that loan.  

 

Pronto! Agora você tem bastante frases para colocar em prática e deixá-
las na ponta da língua. Não tente aprender isso tudo de uma só vez! Vá 

com calma!  Você com o tempo aprenderá a usar cada uma delas 
naturalmente, portanto nada de pressa. Até a próxima! :) 

 

Aprenda Inglês de Modo Descomplicado com os Livros Abaixo 

 


