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Obs.: 
 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la. 
 O trabalho deverá ser resolvido individualmente. 
 O trabalho deverá ser entregue manuscrito à caneta preta ou azul. 
 Fazer o trabalho de forma organizada, com letra legível e atentar para os aspectos gramaticais. 

 

Neste 3º bimestre trabalhamos com importantes temas e conceitos sobre Estados, Nações e 
Governos. Observe o Art. 1º da nossa Constituição de 1988: 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito (...)” 

(Constituição da República Federativa do Brasil). 

 

Levando em consideração o Artigo 1º da nossa Constituição elabore um texto dissertativo e faça 

uma análise sobre o Estado brasileiro. 

Roteiro de conceitos que precisam ser abordados no texto: 

 Forma de Estado 

 Forma de Governo 
 Regime político. 

 Avanços, retrocessos e ameaças à democracia no Brasil. 

 

Observações: 

 O texto deve conter os principais conceitos estudados ao longo do bimestre. 

 O texto deve ser digitado e ter no mínimo 3 páginas com fonte Arial ou Times New 
Roman, tamanho 12, e o espaçamento entrelinhas deve ser 1,5 cm. 

 Margens: esquerda – 3 cm; direita – 2 cm; superior – 3 cm; inferior – 2 cm. Parágrafo: 
recuado da margem esquerda em 1,25 cm. 

 O texto deve ser de sua própria autoria. Obviamente, citações são permitidas. 

 O trabalho deve ser entregue em duas etapas: 1ª) uma cópia impressa para o professor e 
2ª) um arquivo enviado para o e-mail do professor: wlcarrilho@hotmail.com. Os arquivos 

devem ser postados na extensão: .doc, .docx ou .pdf. Os arquivos serão analisados pelo 

software CopySpider de verificação de plágio. 
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