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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A realeza requer sabedoria 

Nos confins de uma floresta, o leão anunciou que estava velho demais para ser 

rei. Ele decretou que os animais escolhessem um rei para eles. Os animais eram um 

bando democrático e votaram naquele que mais amavam. Todos votaram no macaco 

mais engraçado. Eles o amavam porque ele os fazia rir! 

Quando o macaco ouviu que tinha se tornado rei, balançou de árvores em 

árvores de alegria. Ele se esbaldou e curtiu! Os animais vibraram enquanto ele os 

entretinha! Todos riam de suas palhaçadas e declararam que tinham feito uma 

excelente escolha. Todos, exceto uma raposa astuta, que não conseguia aceitar um 

macaco como rei. 

Um dia, ela encontrou uma armadilha de caçador com um pedaço de carne. A 

raposa levou o rei macaco até a armadilha e mostrou o pedaço de carne, 

proclamando sua lealdade como uma súdita que não tocaria na carne designada para 

o rei. O rei macaco ficou encantado e agarrou a carne. Ele caiu na armadilha! A 

raposa saiu caminhando com desdém, dizendo: 

- A realeza requer sabedoria! 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A realeza requer sabedoria”. 
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2) O que o leão anunciou em uma floresta distante? 

R. O leão anunciou que estava muito velho para ser rei. 

 

3) O leão decretou que os animais fizessem o quê? 

R. O leão decretou que os animais escolhessem um rei para eles. 

 

4) Em quem os animais votaram para ser o novo rei? 

R. Os animais votaram em quem eles amavam, o macaco mais engraçado. 

 

5) Um dia, ao encontrar uma armadilha, o que a raposa fez? 

R. A raposa levou o rei macaco até a armadilha dizendo que era leal a ele e não 

comeria a carne.  

 

6) O que aconteceu quando o macaco foi pegar a carne? 

R. O rei macaco ficou preso na armadilha. 


