
ESCOLA SEM 

MUROS: 

EM CASA 

TAMBÉM SE 

APRENDE

GEOGRAFIA8º Ano  



Nessa aula você irá
aprender sobre:

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA DO ESTADO 

BRASILEIRO

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

VAMOS COMEÇAR? 



Olá!

Vamos realizar atividades sobre temas

estudados no início 

do ano letivo?



ATIVIDADES

1. Leia o texto e responda:

(...)Todo homem que detém o poder tende a abusar dele, afirma

Montesquieu. Seguindo o pensamento dessa corrente, tudo estaria

perdido se o poder de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas

e o de punir crimes ou solver pendências entre particulares se reunissem

num só homem ou associação de homens. A separação dos poderes,

portanto, é uma forma de descentralizar o poder e evitar abusos, fazendo

com que um poder controle o outro ou, ao menos, seja um contrapeso(...)

Fonte: https://www.politize.com.br/separacao-dos-tres-poderes-executivo-

legislativo-e-judiciario/



a. Para o país, segundo o texto, é importante que o poder não

esteja nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo. Por

quê?

b. No Brasil um presidente, governador ou prefeito pode fazer

tudo o que quiser? Justifique:

c. Quais são os três poderes que governam o Brasil?

Imagem: https://es.123rf.com/

https://es.123rf.com/


2. Com base nos seus conhecimentos sobre a organização

político administrativa do Brasil correlacione as colunas abaixo.

(a) Constituição Federal do Brasil

(b) Poder Legislativo

(c) Poder Executivo

(d) Poder Judiciário

(e) Município

Imagem: https://br.freepik.com/

https://br.freepik.com/


(__) É responsável por administrar o país, realizar políticas

públicas que sejam de interesse da população e aplicar as leis.

Pode ser dividido em três esferas, que são: federal, estadual e

municipal. A federal é representada pelo Presidente da

República, a estadual pelo Governador e a municipal pelo

Prefeito.



(__) Tem como função ordenar e criar leis para o país, além

de julgar e fiscalizar as políticas do Poder Executivo. Também

pode ser dividido pelas 3 esferas (federal, estadual e

municipal). Na esfera federal, o poder legislativo é composto

pela Câmara dos Deputados, e o Senado Federal. Quando

pensamos no âmbito estadual, vem representado pelos

deputados estaduais e no municipal pelos vereadores.



(__) É a menor esferas administrativas da República Federativa do

Brasil, e das unidades federativas que a compõem, os Estados.

(__) Lei fundamental e suprema do país, que contém os direitos e

deveres dos cidadãos e do governo, além dos demais interesses do

país.

(__) é o responsável por julgar através das leis criadas pelo legislativo e

pela constituição do país. Os órgãos que O compõem são: Supremo

Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Justiças

Estaduais, cada estado é tem o seu Tribunal de Justiça (TJ) e os Juízes

Estaduais.



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


