
MODAL VERBS  
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Teacher Luísa 

 

❖ Resumos dos conteúdos da página 353, 354 e 357. 

❖ Colar ou copiar essa anotação no caderno. 

 

MODAL VERB MEAN  EXAMPLE 

 

Should and Ought To 

Utilizamos para dar 

conselhos, sugestões e 

recomendações.  

 

Não utilizamos o ‘Ought to’ 

na forma negativa e 

interrogativa. 

You should study more. 

(Você deveria estudar 

mais.) 

 

You shouldn’t sleep all 

day. (Você não deveria 

dormir o dia todo.) 

 

Should I go to the gym? 

(Eu deveria ir a 

academia?) 

Had Better Também utilizamos para 

dar conselhos. Porém, ele 

exige um aviso ou uma 

consequência ruim.  

You had better put on a 

shoes. You are going to be 

ill. (Você deveria colocar 

um sapato. Você vai ficar 

doente.) 

 

We had better not arrive 

late at work. (Você não 

deveria chegar tarde no 

trabalho.)  

Would rather Utiliza-se para falar que 

gostamos mais de uma 

coisa em comparação a 

outra. 

I’d rather walk to work. (Eu 

prefiro ir a pé para o 

trabalho.) 

 

I’d rather meat to fish./ I’d 

rather meat than fish. (Eu 



prefiro carne do que 

peixe.)  

Be supposed to 

 

Expressa a ideia de algo 

que esperamos acontecer. 

Pode ser utilizado no 

presente ou no passado. 

 

Be= am, is, are (presente) 

was and were (passado). 

The class is supposed to 

begin at 8 a.m. (A aula 

deverá começar 8hrs.) 

 

You were supposed to at 

school now. (Você deveria 

estar na escola agora.) 

Must Na forma afirmativa, o 

modal verb ‘must’ 

expressa necessidade. 

 

Na forma negativa, ele 

expressa proibição. 

I must study for my exams. 

(Eu necessito estudar para 

as minhas provas.) 

 

I musn’t park here. (Eu sou 

proibido de estacionar 

aqui.) 

Have to  

Don’t have to 

Igual ao must, na forma 

afirmativa ele expressa 

necessidade. 

 

Já na forma, negativa ele 

expressa que não há 

necessidade de fazer 

alguma coisa. 

I have to go now. (Eu tenho 

que ir agora.) 

 

 

We are almost there. You 

don’t have to run. (Nós 

estamos quase lá, você 

não precisa correr. 

 


