
MICHELLENEMER

Resumo de verbos modais

Nível: A1
Pré-requisito: já ter visto os modais.

1- Significado de cada verbo modal

können: indica capacidade ou possibilidade.

ich kann heute leider nicht kommen, weil ich keine Zeit habe. (não será possível)

der Junge kann sehr gut tanzen. (habilidade)

dürfen: indica permissão e, na negativa, proibição.

die Mutter sagte, sie darf heute wieder ins Kino gehen. (permissão)

wir dürfen nicht mehr Fussball spielen, weil wir die Vase des Nachbars gebrochen haben. 
(proibição)

Atenção! Cuidado com a tradução dos verbos modais. Em português traduzimos tanto o 
können quanto o dürfen como poder. Mas um indica possibilidade (eu posso ir hoje, eu 
tenho tempo) e o outro, permissão (eu não posso ir, minha mãe não deixa). Optem 
sempre por pensar no sentido do verbo na frase e não na tradução, pois pode induzir a 
erros.

müssen: indica obrigação ou necessidade (ou falta de ambos, na negativa)

ich muss mehr Deutsch lernen, ich spreche noch nicht so gut. (necessidade)

ich muss nicht jeden Tag arbeiten. (não tenho essa obrigação)

sollen: indica dever, algo que alguém espera que o outro faça.

der Arzt sagte, ich soll im Bett bleiben 

wollen: indica desejo, vontade.

Ich will heute den ganzen Tag fernsehen.
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möchten: indica desejo, vontade também. É usado para pedir coisas, é uma forma mais 
educada que o wollen.

Er möchte nicht so früh aufstehen (vontade)

ich möchte einen Kaffee, bitte. (pedido)

Atenção: o möchten é na verdade o verbo mögen, gostar. Mas ele só funciona como 
modal no Konjunktiv II (möchten)

2 – Estrutura da frase com o verbo modal

A estrutura da frase é muito simples: o verbo modal fica conjugado – as regras da posição 
do verbo na frase se aplicam ao modal – e o outro verbo vai para o final da frase no 
infinitivo.
Ex:  Sie heute früh ins Bett gehen? Müssen
        Pos. 1

      Ich nicht mehr schwimmen.kann 
            Pos. 2

      Wann  du wieder ausgehen? darfst
                 Pos. 2

3-  Conjugação

Os verbos modais são verbos irregulares. Ou seja: seu radical é alterado na 2ª (du) e 3ª (er, 
sie, es) pessoas do singular. Além disso, nos modais a 1ª (ich) pessoa do singular é igual à 
3ª (er, sie, es) e ambas não ganham terminação. Confuso? Vamos olhar como as 
conjugações ficam nas tabelas abaixo:
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