
 

 

Professor Flávio 
 

As questões a seguir são referentes ao Quarto de Despejo 
 
01. Assinale com V ou F as seguintes afirmações abaixo 

( )  Carolina mora na favela, é pobre, catadora de lixo e alcoólatra. As segundas-feiras são o melhor 
dia para catar papéis. 

( )  Carolina, apesar de se dar muito bem com seus vizinhos, almeja um dia poder sair da favela e 
publicar seu livro. 

( )  Os filhos de Carolina são muito bem tratados pela comunidade da favela. A solidariedade é muito 
presente. 

( )  Carolina tem 3 filhos, Vera Eunice, José Carlos e João José. Carolina sempre teve boas 
experiências com os homens. 

 
a)  F, F, F, F 
b)  V, F, V, F 
c)  V, V, V, V 
d)  V, F, F, V 
e)  V, F, F, F 

 
02. Julgue os itens abaixo 

I.  A narrativa ocorre em São Paulo. Carolina Maria de Jesus é a autora do livro do qual é narrado 
pela própria protagonista, em primeira pessoa. 

II.  A política é bastante presente no livro, com a narradora fazendo críticas aos políticos que só 
apareciam na favela em épocas de eleições. O presidente do Brasil da época era Juscelino 
Kubitschek. 

III.  No processo de publicação do livro, acabou-se por adaptar a obra para uma linguagem culta e 
formal, para encaixar-se na escola literária da época, o Parnasianismo. 

 
Estão corretas 
a)  Apenas I. 
b)  Apenas II. 
c)  Apenas I e II. 
d)  Apenas II e III. 
e)  I, II e III. 

 
03. Leia o excerto a seguir 
 

“É o homem mais distinto da favela. Ele está aqui já faz 9 anos. Sai de casa e vai para o trabalho. Não 
falta ao serviço. Nunca brigou com ninguém. Nunca foi preso. Ele é o homem mais bem remunerado 
da favela. Trabalha para o Conde Francisco Matarazzo.” 
 
O texto refere-se ao seguinte personagem 
a)  Senhor Manoel, amigo que ajuda Carolina e que também se envolve sexualmente. 
b)  Orlando Lopes, que cobra a energia elétrica. 
c)  Audálio Dantas, repórter que publica seu livro. 
d)  Dário, cigano que se envolve amorosamente com Carolina. 
e)  Raimundo, cigano por quem Carolina se apaixona e depois se desilude. 

 
04. Assinale a alternativa incorreta 

a)  O pai de Vera Eunice ajuda Carolina com o dinheiro da pensão, que em momento algum tem seu 
nome revelado no diário. 

b)  Carolina consegue publicar seu diário na revista Cruzeiro. 
c)  A fome, as brigas e o ódio na favela são temas recorrentes na narrativa. 
d)  Às segundas Carolina consegue coletar mais materiais para vender, enquanto nos sábados é o dia 

de maior preocupação, uma vez que ela precisa trabalhar dobrado para o domingo. 
e)  No livro é possível acompanhar a ascensão social de Carolina até o momento que seu livro, Diário 

de Despejo, é publicado. 
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