Modal Verbs
Modal Verbs are verbs that don't have all the tenses and forms as normal verbs do
Modal Verbs são verbos que não tem todos os tempos e formas como os verbos
normais.
Eles são chamados verbos anômalos porque:
• Não tem TO no infinitivo e os verbos usados após eles também não tem TO.
• Não usam "S" na 3a pessoa (He / She / It).
Veja quais são e aprenda a usá-los.
CAN - significa "poder" "saber fazer algo".
Refere-se ao presente e ao futuro.
Usa-se com:
1 - Ability (habilidade):
I can drive (Eu sei dirigir)
I can play the guitar (Eu sei tocar guitarra)
I can speak English(Eu sei falar Inglês)
2 - Possibility (possibilidade):
It can rain tomorrow (Pode chover amanhã - ou Pode ser que chova amanhã)
I can come tomorow(Eu posso vir amanhã - ou - Pode ser que eu venha amanhã)
It can do it right now. (Posso fazer isso agora mesmo -ou - Pode ser que eu faça
isso agora mesmo)
3- Permission (permissão -pedir ou fazer um pedido)
Can I go home now? (Posso ir para casa agora?)
The children can play in the park (As crianças podem brincar no parque).
Can you lend me your car? (Você pode me emprestar seu carro?) (pedido)
COULD - significa "podia" ou "era capaz de " ou "poderia"
É o passado de Can
I could swim when I was seven
(Eu sabia(ou podia) nadar aos sete anos)
I could study more but I have no time.
(Eu poderia estudar mais mas não tenho tempo)
Could you open the door please?
(Poderia abrir a porta por favor?). -( pedido)
• CAN não precisa de "Do" ou "Did" para fazer perguntas. Veja:
Can I go to the movies today?
(Posso ir ao cinema hoje?)
No, you cant. You have your homework to do
.(Não, não pode. Você tem sua lição a fazer)
• Do mesmo modo usa-se as formas contraídas na negativa. Veja:
Can not = can't
Could not = couldn't
Examples:
You can't go home now because it's too early.
(Você não pode ir para casa agora porque é muito cedo)
I couldn't play the piano when I was 5 years old.
( Eu não podia (ou não sabia) tocar piano aos 5 anos de idade.

MAY significa "poderia" - ou "ser provável"
Usa-se com:
1 - Permission (permissão):
May I come in? ( Posso entrar? - Tenho permissão para entrar?)
You may go home now if you want (Você pode ir para casa agora se quiser)
Everyone can have a break now (Todos podem fazer uma pausa agora - ou - fazer
um intervalo)
2- Probability (Probabilidade):
She may come tomorrow (É provável que ela venha amanhã)
I may see Dave when I go to New York (É provável que eu veja Dave quando for a
New York)
It May rain according to the weather report(É provável que chova de acordo com a
previsão do tempo)
MIGHT -Significa "poder - no sentido de "talvez seja possível")
We might go to the beach next Holiday
(Talvez possamos ir à praia no próximo feriado)
OBS:No Indirect Speech (discurso indireto) might é o passado de may)
MUST - indica:
1- Obligation (obrigação ou necessidade)
Watching that movie is a must for movie lovers
(Assistir aquele filme é obrigação para fans de cinema)
You must do your homework
(Você deve fazer sua lição de casa)
You must leave this place right now
(Você deve sair daqui agora mesmo - ou- imediatamente)
2- Possibility:
I didn't see Susan at school. She must be at home.
(Não vi Susan na escola. Ela deve estar em casa)
The telephone isn't working.The line must be broken.
(O telefone não está funcionando. A linha deve estar quebrada.)
3- Prohibition (proibição) -Na forma negativa.
You must not smoke in restaurants. (Você não deve fumar em restaurantes - ou Você está proibido de fumar em restaurantes)
SHOULD - "deve" - "deveria" - "poderia"
1- Obligation (obrigação):
He should study more, or he’ll fail the test.
It's time to start working. I should go now.
2- Suggestion (sugestão):
New York is a great city.You should visit it.(New York é uma grande cidade.Você
deveria visita-la)
They should see "Blade Runner".It's a classical sci-fi movie.(Eles deveriam ver
"Blade Runner".É um clássico da Ficção Cientifica)
SHOULD pode ser substituído por OUGHT TO.
They should see "Blade Runner".
They ought to see "Blade Runner"

He should go home now. It's going to rain
He ought to go home now. It's going to rain.
You should learn English if you're going to USA.
You ought to learn English if you're going to the USA.
HAVE TO- significa "ter que(fazer algo)"
Também mostra uma obrigação:
You have to go to work every day.
(Você tem que ir trabalhar todos os dias)
What time do you have to go to the dentist tomorrow?
(A que horas voce tem que ir ao dentista amanhã?)
Does John have to work on Sundays?
(John tem que trabalhar aos domingos?)
You have to pass the test before you get your driver license.
(Você tem que passar no teste antes de ter sua carteira de habilitação)
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