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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: A noção de espaço público e privado. 

Objetos de conhecimento: A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e lazer. 

 

Serviços Públicos 

 

Para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que 

organizar formas para que isso aconteça. 

Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos, pois esta é uma das formas do governo 

arrecadar dinheiro, verbas para conservar as cidades e manter os serviços públicos. 

Chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contratadas do 

governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem ser contratados 

através de concursos, provas que selecionam os melhores profissionais. 

Os funcionários públicos podem ser municipais (das cidades), estaduais (dos estados) ou federais 

(do país). 

 

Caminhão caçamba próprio para coleta de lixo 

Os principais serviços públicos são:  

 a coleta de lixo, feita pelos funcionários responsáveis pela limpeza das vias públicas; 

 a limpeza e varredura das ruas, calçadas e bueiros, feita pelos garis;  

 manter em funcionamento as iluminações das cidades;  

 construir e manter em condições de funcionamento os postos de saúde e os hospitais 

públicos; 

 construir e manter em funcionamento creches, escolas e bibliotecas públicas; 

 fazer a pavimentação de ruas; 

 cuidar do saneamento básico da cidade; 

 manter em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água e esgoto, 
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 construir praças e parques mantendo-os em condições de uso; 

 cuidar da beleza física da cidade, como arborização, jardins, pinturas das ruas, faixas de 

pedestres, bancos de praças, etc.; 

 criar formas de bom funcionamento do trânsito, com a construção de túneis, viadutos e 

passarelas; 

 colocar orelhões e mantê-los em funcionamento 

 fazer bom atendimento dos cidadãos nos locais públicos e órgãos do governo; 

 

Posto de Saúde limpo e organizado 

Existem vários outros serviços importantes que são desempenhados pelos funcionários públicos. 

Os governantes têm muitas tarefas a serem cumpridas que devem ser desempenhadas de forma 

responsável, voltadas para o bem da população. Por isso, sempre que acontecem as eleições, é 

importante escolher um candidato que realmente cuide dos nossos interesses. Além disso, 

devemos fiscalizar se os eleitos estão cumprindo com aquilo que prometeram em suas 

campanhas eleitorais. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/servicos-publicos.htm Acesso em 4/05/2020 

 

Após a leitura do texto, realize as atividades em seu caderno. 

 

1- Como vimos, há muitos serviços públicos dos quais usufruímos, isso é, utilizamos. Copie 

somente aqueles serviços públicos que você utiliza. 

a) Escola. 

b) Posto de saúde. 

c) Transporte.  

d) Creche. 

e) Parques. 

f) Centros de atividades culturais. 
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2- Vimos também que as pessoas responsáveis pelos serviços públicos são aquelas que 

trabalham no governo, como o Presidente da República, o Governador do Estado e o 

Prefeito do Município. Sendo assim, com auxílio do seu responsável escreva o nome do: 

a) Presidente da República:   

b) Governador do Estado:   

c) Prefeito do Município:   

 

 

3- Pense sobre os serviços públicos citados na atividade 1. Se possível converse com seu 

responsável sobre eles, caso não seja possível, pense sobre isso: você acha que os 

serviços públicos do seu município estão sendo bem cuidados? Escolha dois desses 

serviços e ilustre como eles são, e como eles podem ser caso melhorem. 

 

 

Serviço público: ______________________ 

Como é: 

Como pode ser: 

 

Serviço público: ______________________ 

Como é: 

Como pode ser: 

 


