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Sociologia 

Atividade de segunda-feira (09 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre: Governo, Estado e sociedade   

Tópicos abordados:  A relação entre governo e o povo através das políticas públicas. 

A política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o 

objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz menção a tudo que está 

vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública com o objetivo final de 

administrar o patrimônio público e promover o bem público, isto é, o bem de todos. 

Para o ato de governar, uma característica fundamental é a capacidade de mediar 

conflitos entre as pessoas. Sendo assim, o político deve conduzir sua gestão de forma a 

mediar os conflitos existentes na sociedade de forma a encontrar uma saída que seja boa 

para todos. 

 

Formas de governo 

Uma nação pode ser governada de diferentes maneiras, por isso que os diferentes 

mecanismos institucionais que são utilizados para se governar um Estado são chamados 

de formas de governo. As duas formas de governo em vigência atualmente no mundo são 

a República e a Monarquia. Uma terceira opção seria a Anarquia, que consiste na 

ausência de forma de governo ou ausência de Estado. 

Dentro das formas de governo, estão os regimes políticos, isto é, a maneira como os 

governos exercem o seu poder. Existem diversos regimes políticos, como a democracia, 

o autoritarismo e o totalitarismo. 

 

O que são políticas públicas? 

Políticas públicas são as ações realizadas pelo governo. Sendo assim, as ações, 

programas ou decisões tomadas por um governo independente, se na esfera municipal, 

estadual ou federal, são considerados políticas públicas. Estas, por sua vez, são realizadas 

com o objetivo de trazer melhorias para a vida dos cidadãos. 

As políticas públicas podem ser realizadas nas diferentes áreas de atuação dos governos, 

como habitação, saúde, educação, saneamento, transporte etc. Além disso, são 

direcionadas para atender um grupo específico ou para atender a população em geral. 

Sendo assim, se o governo de uma cidade cria uma lei específica para o trânsito ou se 

aprova o aumento salarial dos servidores públicos ou mesmo determina por lei que 

determinado grupo tem direito a pagar 50% do valor no transporte público, todas essas 

ações são políticas públicas. 

 

 

 

    



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 9º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

Como exercício de hoje, peço que você se imagine sendo o/a Presidente da República, 

aponte os principais problemas do Brasil e apresente soluções através de políticas 

públicas. Mínimo 15 linhas.   

Pode mandar uma foto no meu WhatsApp ou devolver o texto via e-mail:  

lucas_p_arruda@hotmail.com 
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