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1 - LEIA O TEXTO:  

Panthera leo 

 

Se você já assistiu ao filme O Rei Leão, da Disney, provavelmente também ama 

leões. Esses grandes felinos realmente são os maiores dos grandes gatos, depois dos tigres.  

O leão, nome científico Panthera leo, é uma espécie 

de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família dos 

Felidae.  

O leão é o segundo maior felino do mundo, o primeiro 

é o tigre. Conhecido como o rei da selva, o leão é um dos 

animais mais lindos do nosso planeta. 

Um leão macho adulto chega até a 260 kg e até 1,9 m de comprimento (sem a cauda), 

enquanto o tigre é mais pesado (até 300 kg) e é bem maior (até 2,8 m, também sem contar a 

cauda). A cauda de um leão pode chegar até a um metro de comprimento. 

Possui uma pelagem curta e a coloração é unicolor, variando do castanho claro ao 

cinza prateado e do vermelho amarelado ao marrom escuro.  

A juba é geralmente castanha, variando em tonalidades amareladas, avermelhadas 

ou tons mais escuros de marrom. Com a idade, a juba tende a ficar mais escura, podendo ser 

inteiramente preta. Tem a cabeça arredondada e curta, com a face larga e orelhas 

arredondadas, e o pescoço é relativamente curto e o corpo musculoso. 

Esses grandes felinos vivem em bandos de 5 a 40 indivíduos. Em um bando, há 

divisão de tarefas: as fêmeas são encarregadas da caça e do cuidado dos filhotes, enquanto 

o macho é responsável pela demarcação do território e pela defesa do grupo de animais 

maiores ou mais numerosos (contra eventuais ataques de hienas, búfalos, elefantes e outros 

leões machos). 

O rei da selva é carnívoro. Para sobreviver, um leão necessita ingerir, diariamente, 

cerca de 5 quilos de carne, no mínimo, mas caso tenha a oportunidade, consegue comer até 

30 quilos de carne numa só refeição. Sua expectativa de vida é de 15, 20 anos de idade, mas 

em cativeiro podem chegar a 30. 

Fonte: Alfakids.org, adaptado de Wikipedia 
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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

1. O leão é o segundo maior felino do mundo. Qual é o primeiro, segundo o texto? 

 

 

 

2. Marque abaixo as características verdadeiras de um leão. 

 

 

 

 

 

3.  Leia a tirinha do Calvin e Haroldo. 

 

 

O tigre O cachorro 

O gato O tatu 

Tem a cor preta. Não vive em bando. 

É um gato pequeno. É carnívoro. 

Os machos têm juba. É Musculoso. 

a) Os leões atualmente são animais em 

vias de extinção. Uma das causas é 

justamente a caça por prazer e o 

aprisionamento deles em zoológicos. O ser 

humano é o maior predador dos animais.  

Na tirinha, Haroldo, o tigre diz: “ Se as 

pessoas pudessem prender arco-íris em 

zoológicos, elas o fariam”. Você 

concorda com ele? Por quê? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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b) Na tirinha, Calvin acaba soltando a borboleta que havia pego e colocado dentro de 

um pote de vidro. Por que ele fez isso? 

 

 

 

 

 

 

c) Coloque os números de acordo com a ordem que aconteceu na história representada 

na tirinha. 

_________ _________ 
_________ 

 

_________ 

 

d) Imagine que você é um leão e acabou de chegar a um zoológico. O que você diria 

aos humanos que fossem visitá-lo? 

O pote de vidro estava sujo e ele não quis sujar a borboleta. 

Ele refletiu sobre o que o Haroldo falou e deu a liberdade para a borboleta. 

Ele quis apenas ver a borboleta voando. 

A mãe dele ia brigar ao saber que ele pegou uma borboleta. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2 – PROCURE OS ADJETIVOS PRESENTES NO TEXTO QUE VOCÊ  

LEU NO CAÇA-PALAVRAS. 

 

 

 

 



 

NOME:______________________________________DATA: ___/___/___ 

 

 

ALFAKIDS.ORG - Educação Infantil e Ensino Fundamental I - ©Todos os direitos reservados. CÓPIA E DISTRIBUIÇÃO PROIBIDA. 

 

3 - DÊ UM ADJETIVO PARA CADA ANIMAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


