
 

ESCOLA SEM 

MUROS:  

EM CASA 

TAMBÉM SE 

APRENDE 

GEOGRAFIA 8º Ano   



Nessa aula você irá 
aprender a: 

  
 

Habilidade:   
(HCEF08GE02TA) Conhecer a organização 
político administrativa do Estado 
Brasileiro, distinguindo funções e papéis 
dos órgãos do poder público. 
 

VAMOS COMEÇAR?  
 

 
 



Organização do Estado Brasileiro 

O Brasil é uma República Federativa formada por 26 Estados e um 

Distrito Federal. 

A Constituição Federal é o conjunto de leis que regem o país. Nela 

está descrito que o Brasil é governado por três poderes. São eles:  

Executivo, Legislativo e Judiciário 

•O Poder Executivo inclui o presidente, os governadores e os 

prefeitos. Cada um deve cuidar dos serviços essenciais à população 

como saúde, educação, segurança etc.  

•O Poder Legislativo inclui senadores, deputados federais, 

deputados estaduais e vereadores. Eles são responsáveis em fazer 

leis para servir aos cidadãos e fiscalizar o Executivo.  

 



 O Poder Judiciário inclui juízes, procuradores e magistrados. A 

função deles é aplicar as leis e cuidar para que sejam cumpridas.  



Os poderes da República brasileira são independentes e 

harmônicos entre si, isto é, os três devem trazer estabilidade 

política ao país. Assim, com três poderes governando um 

país, acredita-se que nenhum deles vai passar dos limites, 

pois um depende do outro. A Constituição, com isso, garante 

a DEMOCRACIA, assegurando que não há margem para o 

autoritarismo, que já trouxe tristeza para nossa história.  

Através das eleições diretas escolhemos quem vai ocupar os 

cargos do Executivo e do Legislativo. A Constituição Federal 

define o dever de cada um deles como também o seu 

mandato.  



Os cargos do Poder Executivo - Presidente, Governador e 

Prefeito - têm um mandato de quatro anos e eles podem 

tentar a reeleição apenas uma vez. Os cargos do Poder 

Legislativo -Vereador e Deputados- são eleitos para um 

mandato de quatro anos e Senadores para um mandato de 

oito anos e todos podem concorrer a eleição, sem limite de 

vezes.  



ATIVIDADES 

 

1) Para aprofundar o conhecimento sobre a organização 

política brasileira, faça uma pesquisa sobre a atuação 

de cada poder político do Brasil e as descreva. 

 

 



2) A atual divisão político-administrativa do Brasil 

compreende 27 unidades federativas, sendo 26 Estados e 1 

Distrito Federal. Os Estados estão divididos em Municípios 

que também podem ser divididos em Distritos.   

Responda:  

a) No Município que você reside há algum Distrito? Qual?   

b) Cite o nome do prefeito do Município de Taubaté; 

c) Cite o nome do atual governador do Estado de São Paulo; 

d) Cite o nome de um deputado federal, de um deputado 

estadual e de um senador pelo Estado de São Paulo.  



Parabéns, você realizou as 
atividades de Geografia!  

Até a próxima aula!  

 
 

 

E.P.P. – EQUIPE DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO 


