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Nessa aula você irá
aprender sobre:

 ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E

ADMINISTRATIVA DO ESTADO

BRASILEIRO

Habilidade:
(HCEF08GE02TA) conhecer a organização
política e administrativa do Estado
brasileiro, distinguindo funções e papéis
dos órgãos do poder público.

VAMOS COMEÇAR? 



Olá!

Você já se perguntou quem é que

mantém a escola pública?

Por que o poder público investe tanto na

educação?

E se faltar vaga para alguém, para

quem vamos reclamar?



Bem, estas respostas vão nos fazer chegar na

organização política do Estado brasileiro, pois é ela

quem vai dar as diretrizes de como a sociedade no

Brasil deve funcionar. Esse é um ponto de partida

para conhecê-la. Ao final dessa aula saberemos

como responder às questões iniciais.



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.



Os poderes da República brasileira são independentes e

harmônicos entre si, isto é, os três devem trazer

estabilidade política ao país



 O Poder Executivo inclui o presidente, os governadores e os

prefeitos. Cada um deve cuidar dos serviços essenciais à população

como saúde, educação e 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.





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 tenha margem para o autoritarismo.





Em poucas palavras, a Constituição define uma

hierarquia espacial, uma escala de poder, que vai do

local para o nacional.

Os municípios podem definir suas Leis Orgânicas,

desde que não desobedeçam leis estaduais e essas

não podem ultrapassar os limites da Constituição

Federal.



Reflita:
O esquema ao lado nos

mostra o que é

hierarquia de espaço

político.

Em qual escala você

está?

O que você faz e onde

você vive reflete nas

outras instâncias e vice

e versa? Como?

Bairro



Para administrar o espaço

brasileiro, o 5 º maior do mundo, o

Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) criou 5 macro

regiões político-administrativas.

Elas agrupam os estados de

acordo com semelhanças naturais

e econômicas.



Bem, vimos como o Estado brasileiro se 

organiza política e administrativamente. Mas, 

na prática, como fazemos isso acontecer?



Os brasileiros e brasileiras de todo o país

escolhem quem os representam nos Poderes

Executivo e Legislativo.

No Judiciário, nossos representantes entram por

concurso público.



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) possuem

um mandato de quatro anos e eles podem

tentar a reeleição apenas uma vez.
Figura 6



ALGUMAS CURIOSIDADES:

Há no Brasil 34 partidos políticos, você seria

capaz de citar pelo menos 10?

O sistema eleitoral brasileiro utiliza o sistema

majoritário de votos para os cargos do

Executivo e de Senador. Para os cargos do

legislativo é utilizado o sistema proporcional

com lista aberta ( ?? Pesquise sobre isso! )



Mas, o que tem tudo isso a ver com as 

perguntas do início da nossa aula?



VAMOS RESPONDÊ-LAS 

 Quem mantém a escola pública é o Estado, seja na esfera federal, estadual ou

municipal.

 Este investimento atende ao direito dos cidadãos previsto na Constituição Federal.

 Cabe ao Poder Executivo manter as escolas e os profissionais envolvidos a

oferecer vaga a todos os cidadãos. O Legislativo cria as leis que permitem as

condições para o Executivo atender essas necessidades e também fiscaliza se os

recursos destinados são corretamente aplicados

 Quando o Executivo não atende a esta obrigação, pode-se recorrer ao Poder

Judiciário exigindo atendimento imediato e reparação.



Mas esse foi só um exemplo de como a

organização política do Brasil está no nosso

cotidiano, ou seja, na nossa realidade.

Existem muitos outros exemplos.

Nos jornais, diariamente, encontramos notícias e

debates que nos fazem conhecer a atuação dos

três poderes do Estado brasileiro.



Além de votar, todos os cidadãos devem

acompanhar o trabalho dos seus

representantes na cidade, no estado e

no país como um todo. Isso porque as

decisões que eles tomam nos afetam

diretamente de modo positivo e,

infelizmente, às vezes, negativo.



VAMOS, AGORA, FAZER ALGUMAS 

ATIVIDADES?

Importante: Responda no seu caderno, não é necessário copiar as perguntas.



1) Na notícia abaixo, qual dos três poderes do Estado brasileiro

está atuando? Como?

https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/04/13/coronavirus-camara-aprova-socorro-de-r-90-bilhoes-para-governos-dos-estados-e-municipios.htm

https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/04/13/coronavirus-camara-aprova-socorro-de-r-90-bilhoes-para-governos-dos-estados-e-municipios.htm


2) Na eleição em 2018 o Doutor Tibúrcio saiu candidato a

governador do estado. Ele prometeu que se fosse eleito iria colocar

ar-condicionado em todas as salas de aula do Brasil. Ele foi eleito

com uma grande porcentagem dos votos. E agora? Conhecendo a

hierarquia entre os poderes no país, você acha que ele vai conseguir

cumprir o que prometeu? Justifique:



Leia o texto para responder as questões 3 e 4.



3) O Supremo Tribunal Federal faz parte de qual dos três poderes do

Estado brasileiro?

4) Que bens e pessoas no Brasil o cumprimento das leis podem proteger

segundo o discurso da Raquel Dodge?

5) Quantos municípios existem no Brasil? Assinale a resposta correta.

(A) 854 (B) 1195 (C) 5570 (D) 8659

6) O Brasil é a União de 26 estados e um Distrito Federal. Pode-se

considerar o DF um município? Justifique.



Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 

PROFESSORES (AS) COLABORADORES:

NÍVEA MARIA SILVA SANTOS 

MONICA SOUZA GUIMARÃES 

GILSON QUEIROZ DE ALCÂNTARA (EPP)

“Você nunca

achará o arco-íris,

se você estiver

olhando para

baixo.”

Charles Chaplin
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