
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O livro da selva 

 

 Um lobo encontrou um bebê chorando na selva. Então, levou-o para sua toca, e 

os lobinhos o chamaram de Mogli. 

 Papai lobo afugentou o terrível Shere Khan, que prometeu caçar Mogli para o 

seu jantar! Mas Mogli ficou seguro com os irmãos lobinhos, com quem aprendeu a 

falar a língua deles. Akela, o líder, reunia a alcateia para uivarem nas noites de lua 

cheia. Mogli tentava imitá-los: 

 - Uuuuiiiuuuiiuii!! 

 Mas os lobinhos morriam de rir. 

 Mogli cresceu e conquistou outros amigos, como a pntera Begheera e o urso 

Balu. Eles ensinaram Mogli a se defender de todos os perigos da selva. Mas havia os 

macacos da cidade abandonada, que não respeitavam ninguém! 

 Assim, quando Mogli ficou sozinho, todos os macacos o amarraram e o levaram!  

Urso Balu, a pantera Bagheera e até a cobra Kaa se reuniram para salvar Mogli. Foi 

uma luta medonha! Até que conseguiram tirar Mogli dos perversos macacos. O tigre 

Shere Khan encontrou Mogli sozinho, mas o menino fez com que uma manada de 

bufados o pusesse para correr. E Hathi, um elefante sentimental e grande, amigo de 

Mogli, deu uma ajudinha. 

 Um dia, ao ver o menino triste, Hathi entendeu que Mogli precisava encontrar 

amigos de sua mesma espécie. Com a ajuda de Balu e Bagheera, Mogli avistou 

fumaça em uma aldeia de homens. 

 Os amigos da selva viram a felicidade de Mogli e se despediram dele. Mogli 

disse que sempre voltaria para vê-los. 

 

 

Questões 

 

1) Qual o título do texto? 

R. O livro da selva. 
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2) O que o lobo encontrou na selva? 

R. Um bebê chorando. 

 

3) Como os lobinhos chamaram o bebê? 

R. O chamaram de Mogli. 

 

4) O que eles ensinaram a Mogli? 

R. A se defender de todos os perigos da selva. 

 

5) Quando Mogli ficou sozinho, o que aconteceu? 

R. Todos os macacos o amarraram e o levaram. 

 

6) Quem é Hathi? 

R. Um elefante sentimental, grande e amigo de Mogli. 

 

7) O que Mogli sentiu ao ver uma aldeia de humanos? 

R. Mogli se sentiu feliz, e se despediu de seus amigos prometendo voltar 

sempre para vê-los. 

  


