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VERBOS MODAIS

AUXILIARY MODAL VERBS
Os verbos auxiliares modais têm significados que variam entre graus de certeza, obrigação,
liberdade de ação, habilidade (física ou mental) e possibilidade. Também podem ser usados para
demonstrar o grau de polidez e tato do falante. Esses verbos são estudados separadamente
porque:
•• funcionam como verbos auxiliares, sendo sempre usados antes de um verbo completo no
infinitivo sem “to” (com exceção de ‘ought’, que só funciona com ‘to’);
•• não recebem o ‘-s’ na 3ª pessoa do singular do presente (he,she,it);
•• não possuem formas como ‘ing’ (gerúndio) ou ‘ed’ (particípio);
•• na formação de perguntas ou negativas não usamos nenhum auxiliar e sim os próprios
verbos modais;
•• possuem formas supridoras (equivalentes em significado) para formação de outros tempos
verbais
Present

Past

Tradução

Demais tempos
(forma supridora)

Can

Could

poder

Be able to (estar apto para
/ ser capaz de)

May

Might

poder

Be allowed to (Ter permissão para)

Must

------------------

dever

Have to (Ter de)

Should = Ought
to *

------------------

deveria

Have the duty to (Ter o
dever de)

CAN
•• Empregado para expressar uma habilidade física ou mental.
She can play the piano. Ela pode tocar piano.
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•• Empregado para solicitar, aceitar ou negar um pedido informal.
You can’t leave earlier today. Você não pode sair mais cedo hoje.
•• Empregado para indicar uma possibilidade presente ou futura.
Kelly can go out with us tonight. Kelly pode sair conosco hoje à noite.
OBS: COULD pode ser usado no “conditional” ou para formular perguntas ou pedidos
educadamente.
Peter could go to Rio. Peter poderia ir ao Rio.
Could you bring me a cup of coffee, please?
Você poderia trazer-me uma xícara de café, por favor?

MAY
•• Pode ser empregado para indicar uma permissão, licença ou autorização formal.
May I speak with the manager? Posso (tenho permissão para) falar com o gerente?
•• Pode indicar uma possibilidade ou probabilidade presente ou futura.
I may see my son this morning. Eu posso ver meu filho esta manhã.
It may turn colder tomorrow. Pode ficar mais frio amanhã.
OBS: MIGHT pode indicar uma permissão no passado ou uma remota possibilidade futura.
Peter’s boss said he might deal the full amount.
O chefe de Peter disse que ele podia negociar a quantia total.
It might turn colder tomorrow. Pode (probabilidade remota) ficar mais frio amanhã.

MUST
•• Expressa uma forte necessidade ou obrigação.
The intruders must leave the country right away.
Os intrusos devem sair do país imediatamente.
•• A forma negativa MUST NOT (Mustn’t) indica uma proibição.
Employees must not work without gloves.
Funcionários não podem (estão proibidos de) trabalhar sem luvas.

OUGHT TO / SHOULD
•• Expressam uma recomendação, conselho ou obrigação moral.
You should visit your parents. Você deveria (é recomendável que) visitar seus pais.
He oughtn’t to argue with the elders.
Ele não deveria (não é aconselhável que) discutir com os mais velhos.
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