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Entrei na rua dela com meu carro rebaixado 
No meu porta-malas, escutando forró pesado 
Eu logo percebi quando ela olhou pra mim 
Dei a volta por cima e chamei ela pra sair 
 
Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra 
Duas garrafas de vinho, ficou ####### intencionada 
Foi no banheiro, do nada ela sumiu 
Quando fui procurar, com outro cara ela sumiu 
 
Tá rocheda, tô nem vendo 
Pode crer, você merece um prêmio 
Tá rocheda, tô nem vendo 
Pode crer, você merece um prêmio 
 
De mulher mais bandida do mundo 
O coração que é vagabundo, vagabundo 
De mulher mais bandida do mundo 
O coração que é vagabundo, vagabundo 
 
Aí, Pedrinho Veloso 
O novo bonde da cidade, papai! 
Solta o som do paredão, esculhamba aí, fi'! 
Isso é Barões, gente! 
 
Entrei na rua dela com meu carro rebaixado 
No meu porta-malas, escutando forró pesado 
Eu logo percebi quando ela olhou pra mim 
Dei a volta por cima e chamei ela pra sair 
 
Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra 
Duas garrafas de vinho, ficou mal intencionada 
Foi no banheiro, do nada ela sumiu 
Quando fui procurar, com outro cara ela sumiu 
 
Tá rocheda, tô nem vendo 
Pode crer, você merece um prêmio 
Tá rocheda, tô nem vendo 
Pode crer, você merece um prêmio 
 
De mulher mais bandida do mundo 
O coração que é vagabundo, vagabundo 
De mulher mais bandida do mundo 
O coração que é vagabundo, vagabundo 
 
Puxa, papai! 
 
1. Qual o significado da expressão "tá rocheda", que intitula 
a canção? 
2. Essa expressão é uma Variante regional nordestina. 
Troque-a por uma expressão do Sul, sem alterar o sentido. 
3. ) Qual o assunto principal da canção? Comente:  

4. Substitua  o #######, na segunda estrofe por "mau " ou 
"mal".  
a) Justifique sua resposta.  
b) Essa palavra está caracterizando uma palavra ou está 
modificando o sentido de uma palavra? Explique. 
c) logo, podemos classifica-la como adjetivo ou advérbio?  
 
5. De acordo com a norma padrão culta, a frase " foi no 
banheiro", foi escrita de maneira informal. Explique. 
 
6. De acordo com dicionário on line de Português,  a palavra 
"cara "tem  o seguinte significado:  
[Parte anterior da cabeça, da testa ao queixo, rosto, face; 
Aparência exterior de alguém; fisionomia, 
semblante; Expressão de ousadia; atrevimento; Qualquer 
pessoa, não determinada; Termo usado para chamar 
alguém; Modo de apresentação externa de aspecto.] 

a) Qual significado melhor define o sentido dessa 
palavra, no texto? 

b)  Por qual outra palavra poderia ser substituída, sem 
alterar o sentido do texto? 
 

7. De quantos versos e quantas estrofes é composta a 
canção?  
 
8. Faça uma pequena pesquisa sobre o que é e 
 a importância do refrão dentro de uma música. A seguir, 
escreva a passagem que representa o Refrão. 
 
 9. Na expressão "o novo bonde da cidade, papai!!” 
a) Indique o referente da palavra "papai", dentro do texto: 
b) Faça uma pesquisa e descubra quem é esse referente, o 
que faz e qual sua ligação com a banda. 
c) Também, a partir dessa pesquisa, indique onde é "o novo 
bonde da cidade".  
d) De qual cidade a música  está fazendo referência? 
 
10. Em "isso é Barões,  gente!". Qual o referente da palavra 
"gente"? 
 
11. Dentro do texto, podemos classificar a palavra "gente" 
em qual classe gramatical? Por qual outra palavra poderia 
ser substituída sem alterar o sentido? 
 
12. Explique o significado da palavra "esculhamba". 
- A qual classe gramatical pertence?  
- Substitua por outro vocábulo sem alterar o sentido do 
texto. 
 
13 Retire do texto um numeral e explique sua função no 
enunciado. 
 
14. Na sua opinião, por que essa música faz tanto sucesso? 
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