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Modal verbs



Should & Had better

Should and had better são mais 
frequentemente utilizados para dar 
conselhos:

You should see a doctor.
You had better see a doctor
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Uso

Should e had better são modal verbs (verbos 
modais) e são mais comuns no inglês falado 
que no escrito, pois são utilizados para 
expressar funções comunicativas na interação 
ao vivo.

Algumas pessoas perdem o hábito de utilizar 
o “had”, principalmente na língua falada. 
Deve-se apenas tomar cuidado para não ser 
penalizado em exames escritos por fazer isso: 

You better see a doctor.
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Grau de formalidade
e urgência

Had better é mais formal que should
Had better apresenta um grau de urgência maior:

You’d better quit smoking.
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Formação

Should e had better não variam sua escrita, 
independentemente do sujeito:
They should drive slower.
She’d better sleep more.

É possível contrair o had (you’d better, she’d, they’d) em 
situações informais.

Regra:
Sujeito + should / had better + verbo + complemento.
You should stay in bed.
You had better stay in bed.
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Negativa

Na negativa, esses verbos modais ficam da 
seguinte forma:
You should not (shouldn’t) arrive late at home.

You had better not (‘d better not) drive so fast.
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Perguntas

Em perguntas...
Had better é evitado em perguntas (por ser mais 
formal); as pessoas preferem 
utilizar should: 
Should I go now?

Todavia, caso queira utilizá-lo em perguntas, o 
sujeito é inserido depois do had (ou hadn’t):
Hadn’t you better wear something warmer?
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Perguntas na negativa com had better são mais 
comuns que perguntas afirmativas.



Dica de estudo:

Dedique-se a estudar todos os dias;
Determine um horário específico para estudar e ter mais 
disciplina;
Invista apenas 30 minutos de estudo por dia – esse 
tempo já é suficiente;
Faça atividades que goste, como, assistir a séries e 
filmes, ouvir músicas e podcasts, jogar vídeo games, 
entre outras. Estudos indicam que aprendemos mais 
rapidamente quando fazemos algo que nos é 
significativo.

Dica de estudo:
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