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UNDERSTANDING
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(CAIBALION)



MODAL VERBS

 Os Modal verbs ou Anomalous verbs possuem características

próprias que os diferenciam dos demais verbos. São verbos

auxiliares, que, junto dos verbos principais, expressam ideias

como: capacidade, habilidade, permissão, probabilidade,

conselho, proibição.



MODAL VERBS

Os verbos modais ainda apresentam as seguintes características:

 Não apresentam todas as formas verbais.

 Não apresentam -s ou -es na 3ª pessoa do singular no Simple Present.

 Possuem a mesma forma para todas as pessoas.

 Não são precedidos nem sucedidos de “ to ” (exceto ought to ).

 Não usam auxiliares para a formação de interrogativa e negativa, as quais 
são feitas por eles próprios.

 Nem todos podem ser usados na interrogativa.

 Na forma negativa, são seguidos por “ not ”.





MODAL VERBS

 CAN (PODER, SABER FAZER)

Indica capacidade, possibilidade e permissão (informal).

Exemplos:

• She can speak five languages. (Ela sabe falar cinco línguas.)

• It can snow in Gramado this year . (Pode nevar em Gramado neste ano.)

• Can I come in, Lucy? (Posso entrar, Lucy?)

Para indicar capacidade, possibilidade e permissão no passado, usa-se could .

Indicando capacidade, can pode ser substituído por be able to com suas formas flexionadas ( was / were ).

Exemplo:

• When Mark was young, he could / was able to play tennis very well. 
(Quando Mark era jovem, ele sabia jogar tênis muito bem.)



MODAL VERBS

 MAY (PODER)

Indica permissão (formal) e possibilidade.

Exemplos:

• May I help you? (Posso ajudá-lo?)

• It may rain today . (Pode chover hoje.)

Para indicar permissão e probabilidade no passado, usa-se may + have + past participle (verb).

Exemplo:

• He said that I may have failed in the exam. (Ele disse que eu posso ter falhado no exame.)



MODAL VERBS

 Must (dever, dedução, proibição, necessidade)

Indica obrigação (neste caso, é sinônimo de have to), dedução lógica, proibição e necessidade.

Exemplos:

• I must study for my test. (dever)

• Clarice is very pale. She must be sick. (dedução)

•You must not smoke inside the hospital. (proibição)

•You must take your pills. (necessidade)

Para indicar obrigação no passado, usa-se had to.

Exemplo:

• I had to study a lot for the test.



MODAL VERBS

 Should / ought to (obrigação natural, dever, conselho, expectativa)

Indicam obrigação natural, dever e conselho.

Exemplo:

• You should / ought to obey your parents.

(Você deveria obedecer a seus pais.)



MODAL VERBS

 WILL (FORMA OTEMPO FUTURO)

É usado para formar os future tenses (exceto o future with going to).

Exemplo:

• I will talk to you tomorrow. (Falarei com você amanhã.)

Observação:

• A forma contraída de will é ´ll ; de will not é won’t .

• Na 1ª pessoa do singular e do plural ( I e we ), will pode ser substituído por shall ,indicando futuro (us

o formal).A frase soará como um convite ou sugestão se estiver na forma interrogativa.

Exemplos:

• Don’t worry, I shall be there to meet you. (Não se preocupe, estarei lá para encontrar você.)

• Shall we study? (Vamos estudar?)



MODAL VERBS

 WOULD

É usado para formar os conditional tenses.

Exemplo:

• I would like to drink something now. (Eu gostaria de beber algo agora.)

• He wouldn´t like to hurt you. (Ele não gostaria de machucar você.)

• I hoped that you would have finished your homework before dinner. (Eu esperava que você tivesse 

terminado seu dever antes do jantar.)

Observação:

• A forma contraída de would é ´d . A de would not é wouldn’t .

Exemplo:

• I’d tell you this if I knew it.
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