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Tema da Aula: 

 Formas de organização social e política, noção de Estado 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 
Curricular): 

Descrever, comparar e analisar processos históricos e mecanismos de ruptura e 
transformação social, política, econômica e cultural.  

Objetos de Conhecimento: 

 As formas de organização social e política: a noção de Estado 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 
Caçador) 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à 
compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Texto e atividades da plataforma, caderno 

Avaliação: 

  Atividade realizada no caderno baseada no texto postado e apresentada no início das aulas 
presenciais 

Referencial: 

Novo Pitanguá: história: manual do professor – Adriana Machado Dias e Maria Eugenia 
Bellusci 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

Leia o texto a seguir com muita atenção. 

O que é um Estado? 

O desenvolvimento da agricultura teve como consequência a sedentarização, o aumento 

populacional e a formação de aldeias. Com o crescimento das aldeias e a formação das 



 
cidades, antigos líderes tornaram-se reis, os quais, para garantir o controle da população e 

organizar a produção, contavam com vários seguidores, formando assim uma estrutura política 

que tinha autoridade sobre o povo.  

Embora os povos da Antiguidade não utilizassem o termo “Estado”, eles também 

possuíam suas formas de governo. Geralmente, o poder de governar pertencia a uma só 

pessoa, o rei. Quando um rei morria, o direito de governar era passado para o seu filho. Desse 

modo, a população não tinha participação nas decisões políticas. 

Na Antiguidade, cada governante era responsável por manter a ordem, garantir a 

segurança do seu povo e criar regras que pudessem regular a vida em sociedade. Para isso 

foram criadas as leis. 

O código Hamurabi foi um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. Ele foi 

organizado por Hamurabi, rei da Babilônia, a cerca de 4 mil anos. Estudiosos acreditam que 

esse código tenha reunido sob a forma escrita uma série de regras que já existiam na tradição 

oral da Mesopotâmia. 

O papel do Estado na atualidade 

Atualmente, em muitos países, incluindo o Brasil, o Estado é responsável por comandar 

e organizar a vida em sociedade, tendo como principal objetivo o bem estar da população. 

Estão entre as responsabilidades do Estado: 

Construir e manter escolas, hospitais, edifícios públicos e estradas; 

Contratar profissionais que possam atender as necessidades da população, como 

professores, médicos, garis, policiais, entre outros; 

Investir no desenvolvimento cultural e científico; 



 
Criar e executar leis que visem ao bem comum e ao respeito a diferença; 

Garantir a segurança dos cidadãos; 

Cuidar das riquezas do país, como os recursos naturais e os patrimônios culturais. 

A organização do Estado no Brasil 

O Estado brasileiro é dividido em três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

Os três poderes são exercidos por representantes nos três níveis de governo: o municipal 

(governo do município), estadual (governo do estado) e federal (governo do país). 

Observe a tabela: 

 Poder Executivo Poder 

Legislativo 

Poder Judiciário  

O que faz? Administra o Estado. 

Representa o país no 

exterior. 

Investe em políticas 

públicas, na educação, 

saúde e segurança. 

Formula, discute e 

aprova leis, 

segundo os 

interesses e as 

necessidades da 

sociedade. 

Julga os conflitos na 

sociedade de acordo 

com as leis do país. 

Coloca em prática as 

leis, garantindo que 

todos tenham seus 

direitos respeitados. 

Quem são 

seus 

representante? 

Presidente da 

República, 

Governadores (nos 

estados). 

Prefeitos (nos 

municípios)  

Deputados 

federais. 

Senadores.  

Deputados 

estaduais (nos 

estados). 

Vereadores (nos 

municípios). 

Ministros. 

Desembargadores (nos 

estados). 

Juízes (nos municípios). 

No Brasil, as pessoas que fazem parte do governo são eleitas por meio de votação e 

governam por determinado período de tempo. Desde a Constituição de 1988, todos os 

cidadãos maiores de 16 anos têm o direito de votar e escolher seus representantes. 



 
Agora que você já leu o texto com bastante atenção pesquise nele as respostas 

para as questões a seguir. As questões devem ser respondidas no caderno. 

01) Por que os povos da Antiguidade não participavam das decisões políticas? 

02) O que era e quem criou o Código de Hamurabi? 

03) O Estado é responsável por comandar e organizar a vida em sociedade. Cite 4 de suas 

responsabilidades. 

04) Quais são as funções dos representantes do Poder legislativo? 

05) Relacione as colunas corretamente. 

(1) Poder Executivo (   ) Deputado Federal 

(2) Poder Legislativo (    ) Presidente 

(3) Poder Judiciário (    ) Juiz Federal 

 (    ) Prefeito 

 (    ) Senador 

 (    ) Deputado Estadual 

 (    ) Governador 

 (   ) Deputado Federal 

 (   ) Presidente 

 

 

 

 


