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CORREÇÃO: 26/10/20 
 
11. A respeito da banda de Duda no livro Duda 2: 
a missão, de Marcelo Carneiro da Cunha, 
responda: 
a) Quem eram os componentes da banda: 
b) Como se chamava a banda? Quem escolheu 
esse nome? Como essa escolha aconteceu? 
 
12. Para ajudar Duda em sua futura formação 
como jornalista, Tadeu empresta alguns livros 
para que o garoto leia e dê a sua impressão sobre 
as obras. Que livros são esses? O que Duda achoi 
de cada um? 
 
13. Quem era Lúcia? Quais as suas principais 
características físicas e/ou psicológicas? Como 
essa personagem participa da história? Qual o seu 
desfecho? 
 
14. Como era a relação de Duda com o seu pai? A 
partir de qual momento o pai começa a confiar 
mais no garoto? 
 
15. Como era, nesta obra, a relação de Cláudia 
com os seus pais? O que acontece de especial 
com eles no decorrer da narrativa? 
 
16. Como os conhecimentos de Duda sobre 
informática contribuem para o desenvolvimento 
da trama? 
 
17. Um protagonista moderno pode apresentar 
vez ou outra alguma caracteristica negativa em 
sua personalidade, ou seja, defeito na sua 
construção. Quais são os principais defeitos de 
Duda? Justifique sua resposta com elementos do 
texto. 
 
18. Durante sua viagem para a praia, qual foi a 
tática de Duda para conquistar as garotas? 
Justifique sua resposta com elementos do texto. 
 
 
 
 
 
 

19. Observe o quadro abaixo: 
 

ESPAÇO É o lugar FÍSICO onde se passa a 
ação numa narrativa. 

AMBIENTE 

É o espaço carregado de caracte-
rísticas socioeconômicas, mo-
rais, psicológicas, em que vivem 
os personagens 

 
Após uma leitura atenta da teoria, caracterize 
brevemente os principais ESPAÇOS e o AMBIENTE 
do livro Duda 2: a missão, de Marcelo Carneiro 
da Cunha. Não responda através de tópicos e, 
sim, através de um parágrafo dissertativo. 
 
20. Um livro literário, uma peça de teatro ou um 
filme de cinema são úteis para a pessoa que lê ou 
assiste essas obras. E as utilidades são várias. 
Duas delas são: 
1) a capacidade de entreter, divertir: com ela, a pes-
soa acaba fugindo de sua realidade, pois esquece um 
pouco dos problemas da vida. Nestas obras, geral-
mente, encontramos a fantasia, o humor leve, a ficção 
científica etc. 
2) a capacidade de fazer pensar: com ela, a pessoa re-
flete sobre os seus problemas ou os da sociedade em 
que vive. As obras dão margem à discussão, pois discu-
tem temas polêmicos e nos dão uma espécie de “cho-
que de realidade”, fazendo-nos refletir sobre nossas vi-
das.  
 

Diante disso, responda: qual das duas funções 
acima mencionadas predomina na Duda 2: a 
missão, de Marcelo Carneiro da Cunha? Escreva 
um parágrafo JUSTIFICANDO sua resposta através 
de argumentos consistentes e passagens do livro 
que você se lembrar. 
 
 
 

 
 

 


