
Valor modal 
 

Expressão linguística de atitudes ou posições do falante (ou do 

sujeito da frase) acerca da proposição ou perante participantes 

na situação contida num enunciado; essas atitudes podem 

exprimir valores de crença (modalidade epistémica), de 

avaliação (modalidade apreciativa) ou de obrigação ou 

permissão (modalidade deôntica). 

O valor modal é transmitido pelo modo verbal, adjetivos, 

advérbios e locuções adverbiais modais, verbos auxiliares modais 

ou mesmo nomes e verbos principais 

 

Valor modal 



Modalidade 
epistémica 

 

 


Estamos sem internet. 


Acho que estamos sem internet. 


É falso que o sol gire à volta da Terra. 


Os alunos consideraram que o teste até 
era fácil. 

Valor modal 
 

Valor de certeza 
 
o falante (ou o sujeito da 
frase) considera a proposição 
verdadeira ou falsa 

 

 


Talvez me saia o Euromilhões. 


É possível que te deem um carro nos 
anos. 


– Leva um impermeável, pode chover. 


O telemóvel da Rita deve estar avariado. 

Valor de probabilidade 
 
sem ter certezas, o falante 
avalia a probabilidade de a 
proposição ser verdadeira ou 
falsa 

 

exprime um juízo 
de valor acerca da 
verdade de uma 

proposição. 

 



Valor modal 
 

adjetivos – verdadeiro, falso, possível, provável; 

 

advérbios ou locuções adverbiais – possivelmente, 

provavelmente, certamente, talvez, sem dúvida, de certeza;  

 

verbos auxiliares – poder, dever;  

 

nomes – possibilidade, probabilidade; 

 

verbos principais – pensar, achar, crer, considerar 

Recursos de expressão da modalidade epistémica: 



Modalidade 
deôntica 

 

 


É obrigatório o uso do cinto de 
segurança. 


Temos de entregar o trabalho até 
sexta-feira. 


É proibido fumar em recintos 
fechados. 

Valor modal 
 

Valor de obrigação 
 
uma situação é imposta a 

uma ou mais entidades 

 


Quem acabou o teste já pode sair. 


O professor deixou-nos ouvir música 
na aula. 

Valor de permissão 
 
concede-se autorização a 

uma ou mais entidades 

Descreve situações 
que envolvam 
imposições ou 

autorizações.  

 



Valor modal 
 

adjetivos – obrigatório, proibido, necessário; 

 

advérbios ou locuções adverbiais – obrigatoriamente, necessariamente;  

 

verbos auxiliares – ter de, poder, dever; 

 

nomes – obrigação, necessidade;  

 

verbos principais – autorizar, proibir, obrigar, permitir, deixar 

Recursos de expressão da modalidade deôntica: 



Valor modal 
 

Exprime avaliações 

positivas ou 

negativas sobre 

situações. 

 


Infelizmente, perdi o meu livro preferido… 


Seria bom que eles se calassem um bocadinho! 


Jantar naquele restaurante foi um pesadelo! 

adjetivos – bom, mau, agradável, desagradável, horrível; 

advérbios ou locuções adverbiais – felizmente, infelizmente, graças a Deus;  

nomes – maravilha, horror, pesadelo; 

verbos principais – lamentar, alegrar-se. 

 

Modalidade 
apreciativa 

 

Recursos de expressão da modalidade apreciativa: 


