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Pronúncia
Baixe o PDF para acompanhar 

quando estiver ouvindo a música e 
cantando junto!
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“t” ou “d” em azul, = 
“r” como em garoto, 

guri, agora

* Consoantes 
oclusivas 

(cortam o som)

* Letras não 
pronunciadas

* Atenção

Can't buy me love, love

Can't buy me love

I'll buy you a diamond ring, my friend

if it makes you feel alright
xiu



“t” ou “d” em azul, = 
“r” como em garoto, 

guri, agora

* Consoantes 
oclusivas 

(cortam o som)

* Letras não 
pronunciadas

* Atenção

I’ll get you anything, my friend

if it makes you feel alright

'Cause I don't care too much for money

Money can't buy me love

tchiú

xiu



“t” ou “d” em azul, = 
“r” como em garoto, 

guri, agora

* Consoantes 
oclusivas 

(cortam o som)

* Letras não 
pronunciadas

* Atenção

I'll give you all I've got to give, 

if you say you love me too

I may not have a lot to give

but what I got I'll give to you



“t” ou “d” em azul, = 
“r” como em garoto, 

guri, agora

* Consoantes 
oclusivas 

(cortam o som)

* Letras não 
pronunciadas

* Atenção

I don't care too

Much for money

Money can't buy me love

Can't buy me love, everybody tells me so

Can't buy me love, no, no, no, no



“t” ou “d” em azul, = 
“r” como em garoto, 

guri, agora

* Consoantes 
oclusivas 

(cortam o som)

* Letras não 
pronunciadas

* Atenção

Say you don't need no diamond rings, 

and I'll be satisfied

Tell me that you want the kind of things 

that money just can't buy

I don't care too much for money, 

money can't buy me love

tchiú
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Grupos de conversação, turmas de intensivo 
e aulas particulares

Saiba mais sobre o projeto clicando aqui

Aproveite o material e bons estudos ☺
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