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Can't buy me love
Não pode me comprar amor

I'll buy you a diamond ring, my friend
Vou lhe comprar um anel de diamante, meu amigo

Comprar algo para alguém:

buy something for someone OR buy someone something

Ele comprou uma blusa para mim = Ele me comprou uma blusa
He bought a blouse for me = He bought me a blouse

: quando você “paga” uma cerveja para alguém, em inglês você COMPRA uma cerveja .

Venha, vou lhe pagar uma cerveja.
Come on, I’ll buy you a beer!



I'll get you anything, my friend
Conseguirei qualquer coisa para você, meu amigo

Get = conseguir, arranjar, obter, trazer...

Get something for someone = get someone something

I’ll get a drink for John = I’ll get John a drink
Vou pegar uma bebida para o John.

Can I get you something to drink? Tea, coffee, water?
Posso lhe trazer alguma coisa para beber? Chá, café, água?

Could you get me a paper towel?
Você poderia me arranjar uma toalha de papel?



Say you don't need no diamond rings, and
I'll be satisfied

Diga que não precisa de anéis de diamante, 
e eu estarei satisfeito

Say you don't need any diamond rings,
Say you need no diamond rings,

ATENÇÃO!!! Dupla negativa só no Inglês informal!!!

Na sua entrevista de emprego, na imigração, na 
prova do TOEFL, lembre de escolher apenas uma 

negação para sua frase!!!



Everybody tells me so
Todo mundo me diz isso

Do you think she will like the gift? I think so.
Você acha que ela vai gostar do presente? Acho 

que sim.

I don’t know if it’s true that she is moving, but
they told me so.

Eu não sei se é verdade que ela está se 
mudando, mas eles me disseram isso.

“so” depois de verbos como think, say, tell, etc,
pode substituir o que foi dito antes.
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