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LISTA 01 (Correção em 21/08/2020) 
 
1. O livro conta as aventuras de Duda e Cláudia. 
Como eles se conheceram 
 
2. Após atropelar Duda, como Cláudia tenta se 
justificar sua imperícia ao andar de skate? Como 
o garoto reage a essa justificativa?  
 
3. Quais foram as primeiras impressões de Duda 
em relação à Cláudia?  
 
4. Ainda no primeiro capítulo, o narrador nos 
passa as primeiras informações a respeito da rela-
ção de Duda com a sua mãe. Que informações são 
essas?  
 
5. Ainda no primeiro capítulo, ficamos sabendo 
que Duda é uma espécie de "detetive". O que ele 
estava investigando no início do livro? 
 
6. O que Duda vê na porta do seu vizinho? Porque 
isso chama a sua atenção?  
 
7. Seu Antônio flagra Duda bisbilhotando o carro 
que estava parado na sua porta. Como ambos re-
agem?  
 
8. Por quais motivos Duda se interessa em inves-
tigar o caso de Seu Antônio? Quais eram as suas 
intenções?  
 
9. No início do terceiro capítulo, um fato muda a 
tranquilidade da pacata rua de Duda. Que fato foi 
esse? Como o menino reagiu a esse aconteci-
mento? 
 
10. Qual foi a primeira grande dúvida que Duda 
teve sobre o possível assalto à casa de Seu Antô-
nio? O que o garoto faz para falar desse assunto 
para os policiais? Como eles reagiram? Quem deu 
atenção para Duda? Como isso aconteceu?  
 
 
 

LISTA 2 (Correção em 28/08/2020) 
 
11. No quarto capítulo do livro, Duda destaca mais 
coisas estranhas no caso do assalto à casa de seu 
Antônio. Que coisas estranhas são essas?  
 
12. Como foi o encontro de Duda e Cláudia na es-
cola, no dia seguinte ao assalto?  
 
13. Quem era Zé? Como ele reage à aproximação 
de Duda e Cláudia? 
 
14. Na sua tentativa de se tornar um detetive, 
Duda começa a colocar no papel tudo o que ele 
sabia sobre o assalto. De tudo o que ele anotou, o 
que para ele era mais importante? E que fato mais 
o desagradava?  
 
15. Ao tentar chegar a uma conclusão sobre o 
caso de seu Antônio, Duda é surpreendido pela 
chagada de sua mãe em seu quarto. Como ela re-
age ao ver o filho assustado? Que notícia ela deu 
ao garoto?  
 
16. Como Duda reagiu à notícia de que sua família 
iria receber visitas para o jantar? O que ele alega 
para não participar? Como a mãe de Duda con-
vence o filho a participar do jantar?  
 
17. Quais eram as pessoas convidadas para o jan-
tar na casa de Duda? Como ele as descreve? De 
quais assuntos eles falaram?  
 
18. Como Cláudia reagiu em relação a Duda du-
rante o jantar? O que o menino achou dessa rea-
ção?  
 
19. Ao ser questionada pela família de Duda sobre 
como Cláudia estava se sentindo em outra cidade, 
o que a menina afirmou? Qual foi a reação de 
Duda? E quanto ao menino, como o ele reagiu?  
 
20. Como Duda e Cláudia conseguem ficar sozi-
nhos após o jantar? Sobre o que eles conversam?  

 
 
 
 


