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POderes na areia

Galera, vamos 
brincar de “poderes 

na areia”?

Vamos!!!

É tipo castelo na 
areia, mas como 

se fosse a Praça dos
 Três Poderes em 

Brasília!

Os poderes 
na areia?!?!

Como assim, 
Ra�nha?
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Isso! O Poder Executivo é 
o poder que é 

responsável por executar 
as leis e cuidar do 

funcionamento do país. 

E o Poder 
Legislativo faz as 
leis e �scaliza as 

ações do 
Executivo.

Gente, mas o que 
seriam esses três 

poderes?

Ah, Munani! São os 
Poderes Executivo, 

Legislativo e 
Judiciário...



5

Já o Poder 
Judiciário cuida 
para que as leis 

criadas pelo 
Legislativo sejam 

cumpridas!

Eu quero ser o Poder 
Legislativo, que 

está representado 
no Congresso 

Nacional, e vocês?

Lembrando que ainda existem os 
três Poderes e o Ministério Público 

em outras cidades, viu?

Eu quero ser o 
Executivo! O chefe 

desse poder �ca 
no Palácio do 

Planalto.

Ah, então eu sou o 
Judiciário, que  é espalhado 
em todo o Brasil, mas tem 

o seu símbolo máximo no 
Supremo Tribunal Federal.

Munani, você pode ser 
o MPF! Não faz parte 

dos três poderes, 
mas ele atua para o 
nosso bem também!

E o que 
ele faz?

Poxa, gente! Mas se 
são três poderes e nós 
estamos em quatro... 
Não vou ser nenhum... 

Como irei brincar?
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O MPF é o �scal da lei, atuando 
em casos que envolvem 

interesses públicos, seguindo 
sempre a nossa Constituição.

E não pode ser extinto, 
além de ter liberdade 
para atuar seguindo 

suas convicções!

Ele tem independência 
funcional e autonomia 

na estrutura do Estado.

GOSTEEEI!!!
Vou ser o MPF, então! 
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Gente, me ajude
 a construir

o MPF?

Sabe o que é interessante? 
Nós somos os três poderes 

mais o MPF, trabalhando 
juntos em um mesmo ideal.

Conseguimos!!!Minutos depois...
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E é assim que 
funcionam os três 

poderes na vida real!

É mesmo, né?!

Que legal!
Todos esse lugares 

para cuidar dos 
nossos direitos e 

deveres.

Isso! Como se 
fossem os quatro 

mosqueteiros! 
Hahaha...

Um por todos e 
todos por um.

FIM.








