
 

 

 

                  Centro Educacional Prof. Samuel 
 
Aluno(a):______________________________________________________________ Curso:.4° Ano 

Professora: Kátia                     Data:10/09/2020                  Coordª.:.Ana Carla . 
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A ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO : 

                                    OS TRÊS PODERES    

      Moramos  no  país  chamado  BRASIL,  no  qual  a  forma  de  governo  adotada  é  a 

REPÚBLICA. 

       A  República  é  uma  forma  de  governo  em  que  o poder  é  exercido  por  

representantes  eleitos  pelo  povo para  um  mandato  através  das  eleições  que  acontecem 

de quatro em quatro anos.   

      Todos  eles  são  escolhidos  por  meio  do  voto  da maioria  das  pessoas,  para  que  

assim  possam  exercer o  poder  em  nome  delas.  Para  votar  é  necessário  ter um 

documento  chamado  título  de eleitor  e ser maior  de 16 anos.    

     O  país,  os  estados  e  os  municípios  sã o  administrados   pelos  três  poderes: 

LEGISLATIVO, EXECUTIVO  E JUDICI ÁRIO. Essa estrutura caracteriza a  República e 

facilita a organização e administração do Estado.   

    O  PODER  LEGISLATIVO  tem  como f unção  elaborar e  modificar  as leis,  tanto as  

leis  constitucionais,  que  valem  para  o   país  todo,  como  as  leis  menores,  que  são 

válidas apenas nos municípios.   O poder  Legislativo  do  país  é  composto  pelos  

deputados  estaduais, deputados  federais  e  senadores.  Já  o   poder  Legislativo  dos  

municípios  é  composto pelos  vereadores.  Todos  esses  cargos  que  compõem  o  poder  

são  também chamados de parlamentares.   

      O PODER EXECUTIVO executa a s leis feitas pelo legislativo. É o responsável por 

colocar as leis e  políticas sociais em prática.  Fazem parte do poder Executivo: os prefeitos,  

que  ad ministram  os  municípios,  na  qual  Rio  das  Flôres  é   representada pela P refeita 

Soraia Furtado  da Graça; o s governadores  que administram  os estados no  qual  o  estado  

d o  Rio  de  Janeiro  é  representado  pelo  Governador  Luiz  Fernando de  Souza  (Pezão) ;  

e  o  presidente  da   República,  que  administra  o  país ,  no  qual  é representado pela 

Presidenta Dilma Rousseff. 

   

      O  PODER  JUDICIÁRIO  é  responsável  por  avaliar  as  leis  criadas  pelo Legislativo,  

observar  se  elas  obedecem  à  Constituição  Federal  e  também  é responsável por  julgar 

todos os tipos de  crime (roubo, sequestro, assassinato, etc.)  e dar a sentença de prisão para 

os infratores da lei. 

 

 



 

 

 

 

  O  poder  Judiciário  é  representado  pelos  juízes  e  desembargadores ,  e  é  o único  

dos  três  poderes  em  que  as  pessoas  que  lá  trabalham   não  são  eleitas 

democraticamente  pelo  povo  através  de  eleições,  mas  sim  através  de  concursos 

públicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relacionamento dos três poderes  

 Para  que  os  três poderes  possam  funcionar  bem, eles  precisam  estar  sempre se   

fiscalizando  mutualmente,  para  que  cada  um  garanta  que  os  outros  estão funcionando  

corretamente.  Se  por  ventura,  um   deles  apresente  erros  ou  problemas, os  demais  

devem  fiscalizar  e  avaliar  o  c aso.  Dessa  forma  o  poder  não  fica concentrado  nas   

mãos  de  uma  pessoa  só,  e  se  torna  m ais  difícil  para  o  Estado tomar decisões que não 

sejam para o bem da população.     

       Quando  não  há  fiscalização  a  corrupção  sempre  vem  à  tona.  É  preciso entender  

que  os  três  poderes  existem  para  servir  aos  cidadãos,  mas  para  que  estes funcionem  

com  efetividade  é  extremamente  indispensável  à  participação  de   toda  a sociedade na 

vida política.    

      Somente  assim  pode remos  sonhar  com   novos  tempos  na  nossa  política,  não mais  

delegando  toda  a  confiança  nos  representantes  e  sim,  junto  com  eles, participar 

ativamente da dinâmica política e social de nossos municípios.    

 

 

 

1ª - Procure no caça-palavras as expressões que completam as lacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGHDGBCERHFGYUEVRGFUHCEGBRASILFGBRCYGUYFN 

YDBYCEYGGBCGRGFHJWQOIELEIÇÕESLOKSMMJDXWJIJ 

LEGISLATIVODGXNEDGUEHBCGHGNHGNFBHJNHFDNFCD 

DNBNCFHFGHCBFHVHFNDFGDFJUDICIÁRIODBHFGVDHH 

REPÚBLICAFDGCBGRFVHFGHGFHRBVGFHFGHVGHGGFA 

DVCDFGDCHFDHJFSJNFHDMTÍTULODEELEITORFFDNVAS  

DVFHDGFVHEXECUTIVODHNYDGNFCHFHBRNFGRCFHGRI 



 

 

 

 
a) Vivemos num país chamado República Federativa do _____________________. 

 b) A forma de governo adotada no Brasil é a _______________________________. 

c) A organização do governo brasileiro está dividida em três poderes: 

______________________, ______________________ e ____________________. 

d) Para escolher nossos representantes, há as ________________________ que acontecem 

de quatro em quatro anos. 

e) Para votar, é necessário um documento chamado 

_______________________________________. 

 

2ª - Responda de acordo com seus conhecimentos.  

 

a)  Explique  com  suas  palavras  a  função  de  cada  um  dos  três  poderes.  

 

R.:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

b) O  que  é  necessário  para  que  os  três  poderes  funcionem  dentro  das  

 normas? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 c)  O  que  acontece  quando  não  há  uma  fiscalização  dos  três  poderes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  

d) Por que os três poderes existem? _____________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________   

e)  O  que  você  pode  fazer  para  melhorar  a  vida  de  sua  comunidade  e  participar  da 

vida politica de sua cidade? 

 _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


