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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: A noção de espaço público e privado. 

Objetos de conhecimento: A cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas de 

conservação ambiental. 

 

Serviços Públicos 

 

O que você acha da sua cidade, ela é organizada? Sua rua é limpa? O caminhão de coleta de lixo 

tem dia certo para passar? Você sabe quem é o responsável pela prestação destes serviços? Se 

pensou no prefeito, acertou. 

Veremos agora o que são os serviços públicos e para que eles servem. 

A organização e funcionamento da cidade dependem das ações que o prefeito toma, ele é 

responsável por isso. O mesmo acontece no caso dos estados, onde são os governadores que 

têm responsabilidade no caso da prestação destes serviços. E no Brasil, como um todo, o 

Presidente da República. 

 

O que são serviços públicos? 

Os serviços públicos são aqueles serviços prestados para a sociedade com o objetivo de 

proporcionar bem-estar para a população. São considerados tão importantes para a nossa vida, 

que alguns desses serviços precisam ser garantidos através de legislações (leis), já que podem 

estar relacionadas com questões morais e associadas com os direitos humanos. 

 

A coleta de lixo é um exemplo de serviço público  

Estes serviços são feitos por pessoas contratadas pelo governo. E essas pessoas são chamadas 

de funcionários públicos, elas normalmente são contratadas através de concursos, quando fazem 

uma prova e as pessoas que tiverem uma nota mais elevada ocupam o cargo.  
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Os principais serviços públicos 

 A limpeza e varredura das ruas – este serviço é feito pelos garis, eles são responsáveis 

pela limpeza das ruas, calçadas e bueiros. 

 A coleta de lixo – este serviço é feito em caminhões por funcionários que passam nas 

casas recolhendo todo o lixo, eles são responsáveis pela limpeza das vias públicas. 

 A iluminação das cidades – é necessário fazer uma manutenção deste serviço com certa 

frequência, observando os locais onde é necessário colocar postes e estar sempre 

observando as lâmpadas que devem ser trocadas quando não estão funcionando. 

 O saneamento básico (água tratada, coleta e tratamento do esgoto) – todas as cidades 

devem ter saneamento básico e é necessária uma manutenção frequente. 

 A pavimentação das ruas – todas as ruas devem ser pavimentadas para que seja 

facilitado o acesso. 

 Postos de saúde e hospitais públicos – é preciso construir e manter o bom 

funcionamento destes, para que a população tenha o serviço quando necessário. 

 Creches, escolas e bibliotecas públicas – é preciso construir e manter o bom 

funcionamento destas, a população tem direito a educação. 

 Praças e parques – é necessária a construção e manutenção para que a população tenha 

uma forma de lazer e diversão. 

 Cuidar da beleza física da cidade – é necessário arborizar, pintar, fazer jardins nas ruas, 

mantendo-a bonita e organizada. 

 Estação de tratamento de água e esgoto – as cidades precisam ter essa estação e 

mantê-la em bom funcionamento. 

Esses são apenas alguns dos principais serviços públicos, existem muitos outros que são 

oferecidos à população. Os serviços públicos são um direito da população, garantidos por leis 

específicas. 

Todas as pessoas devem ser atendidas pelos serviços públicos de forma adequada, para que seja 

garantido o bem-estar e a qualidade de vida destas. Cabe aos cidadãos a cobrança para que os 

governantes mantenham os serviços públicos, e que estes sejam ofertados de forma adequada, 

atingindo toda a população. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/servicos-publicos/ Acesso em 2/7/2020 
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Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre os serviços públicos, vamos realizar algumas 

atividades. 

 

1- Explique de sua maneira o que são serviços públicos. 

  

  

  

  

 

 

2- Converse com seu responsável, faça a ele a seguinte pergunta: 

“Você como cidadão, já reivindicou algum serviço público que utiliza? Se sim, conte 

como foi, se não, pense em algum serviço público que você acha que não está 

atendendo da forma como deveria.” 

  

  

  

 

 

3- Observando sua cidade, o que você acha que poderia ser melhorado nos serviços públicos 

de seu município?  

  

  

  

 

 


