
4º ANO 

  GEOGRAFIA / HISTÓRIA 
ATIVIDADE 10 

TEMA: Poder Público Municipal  

NOME: 
UNIDADE ESCOLAR: 

 
                                          O Poder Público e suas funções 

O prefeito, assim como o vereador de uma cidade, é eleito 
pelo povo por meio do voto direto. A partir daí, passam a fazerem 
parte do poder político da cidade. É direito de todo cidadão cobrar 
por seus direitos, e saber a funções que o prefeito e os vereado-
res estão obrigados a cumprir.  

O prefeito é o chefe do poder Executivo. O vereador é membro 
da Câmara Municipal e integrante do poder Legislativo. O prefeito 
é quem administra a cidade, quem cobra os impostos e taxas que 
devem custear as obras e os serviços públicos essenciais para a 
vida nas cidades, como a limpeza e iluminação, o sistema de trans-
porte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde de atendimento 

(UPAs-Unidades de Pronto Atendimento), a educação infantil (creches, CMEIs) e outros cui-
dados com a cidade. 

Os vereadores têm como função, representar os interesses da população perante o poder 
público, elaborar, aprovar ou extinguir leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. O vereador 
é como um porta voz da população, é ele que cuida dos interesses e das necessidades do cidadão. 
Não há um limite de mandato consecutivos para um vereador. Ele pode permanecer no cargo 
pelo tempo indefinido desde que seja eleito pela população. 

 O município é a divisão administrativa de um estado, distrito ou região, com autonomia 
administrativa, e que se constitui de certos órgãos políticos e administrativos. No caso do Brasil, 
o município é composto pela Prefeitura e pela Câmara Municipal.                                

 Disponível em: https://www.materias.com.br/politica/quais-as-funcoes-de-prefeito-e-vereadores.html. Acesso em 30 de abr. de 2021. 
Disponível em: https://www.politize.com.br/o-que-faz-um-prefeito/. Acesso em 30 de abr. de 2021. 

 

1. Leia com atenção e responda V para verdadeiro e F para falso. 
(   ) O prefeito é quem administra a cidade em que vive, cobra impostos e taxas.  
(   ) O vereador governa o estado. 
(   ) O prefeito cuida da limpeza e iluminação, transporte urbano, saúde e educação infantil.  
(   ) O vereador cuida dos interesses da população, elabora, aprova ou extinguir leis.  
 

2. Escreva a seguir: 
 
A) O nome do país em que vivemos. 
        

  



 B) O nome do nosso estado. 
 

        

 

C) O nome da sua cidade.  
 

           

 
 D) Pinte de amarelo o Estado que você mora. 

 
Mapa do Brasil 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/409898003577396242/. Acesso em: 30 de abr. de 2021. 

 
 

 

 
 
 

Disponível em: 
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/04/caderno-

de-geografia-4-ano.html.Acesso em 30 de abr. de 2021. 

 
3. O nome do Prefeito da sua cidade. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Faça uma pesquisa 
com um adulto e 

descubra: 



4. O nome de dois vereadores da sua cidade. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Qual obra foi inaugurada em 2021 na sua cidade ou setor? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Quais os benefícios essa obra trouxe para a população? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. O que você mais gosta de fazer na sua cidade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

8. Você considera a sua cidade um bom lugar para morar? Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

9. Se você fizesse parte administração de sua cidade, quais ações teria para melhorar a qualidade 
de vida da população? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. Qual lugar da cidade você prefere? Represente através de um lindo desenho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


