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Past modals
Os verbos modais que foram estudados anteriormente, podem ser acrescidos do verbo “have” para for-
mar o que chamamos de past modals. Quando isso acontece, eles passam a dar significados diferentes 
aos verbos, se comparados quando acompanham diretamente o verbo. No caso dos past modals, o 
verbo modal é seguido de have, sendo esse, seguido do verbo principal no passado particípio.

Ex.:

Verbo ModalVerbo Modal Verbo ‘Have’Verbo ‘Have’ Verbo principal – Passado Particípio (3rd form)Verbo principal – Passado Particípio (3rd form)

Could

Have

worked gone seen

Should worked gone seen

Would worked gone seen

Must worked gone seen

1. Could have

Could have possui uma forma contraída: could’ve.

O uso mais comum para could have é quando queremos dizer que algo foi possível, mas não aconteceu.

Sua estrutura é formada por could + have + verbo (particípio passado). Para formarmos negativas, 
basta mudarmos o could para a negativa couldn’t.

Compare:

The cake was so good. I could eat it all. (agora)

The cake was so good. I could have eaten it all. (passado)

Ex.: “Why didn’t Lis take a ride to go to the party? She could have come with me or with Paul.”
(she could have come indica que Liz teve a chance de pegar uma carona, mas não o fez)

He could have passed the exam if he had taken it.
(ele teve a chance de passar no exame, mas não o fez)

Com um sentido semelhante ao mencionado, could have pode ainda expressar uma crítica.

Ex.: She could have told me that she didn’t want the job.

2. Should have / Would have.

Suas formas contraídas são Should’ve e Would’ve.

São usados para falarmos de situações que são diferentes do que realmente aconteceu.

Sua estrutura é formada por should / would + have + verbo (particípio passado). Para formarmos a 
negativa, basta colocarmos should e would para a negativa shouldn’t e wouldn’t.
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 � Normalmente Should have dá a idéia de que não fazemos parte das situações a que nos referimos.

Ex1.: John didn’t study for the test and he failed it. He should have studied for it.
(Não participamos da situação, apenas a analisamos.)

No exemplo acima, John não fez o que seria o correto. A estrutura should have é usada para fazermos 
esta crítica.

 � Normalmente would have é usado quando nos colocamos no lugar do sujeito que fez parte da 
situação da qual se fala.

Ex2.: John didn’t study for the test. If I were him, I would have studied for it.

(Analisamos a situação nos imaginando no lugar da pessoa da qual se fala – neste caso, me coloco no 
lugar de John e digo o que faria se fosse ele).

3. Must have

Must have é usado para dizermos que estamos quase certos de que algo aconteceu. Sua tradução é 
“deve ter”, sendo usado em inglês, no mesmo sentido que é usado em português.

Must have deve ser seguido de verbo no passado particípio, assim como os outros verbos modais do 
passado.

Ex.: I called Steve but he didn’t answer the phone. He must have gone out. (A frase “Ele deve ter 
saído” indica que estou quase certo do que aconteceu, ou seja, faço uma dedução de uma situação 
do passado)


