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IV CADERNO DE ATIVIDADESIV CADERNO DE ATIVIDADESIV CADERNO DE ATIVIDADES

PROPOSTA 01

A escola que fala a sua língua.

Texto I Texto II

 A ONU há 30 ou 40 anos através de algumas de suas 
agências especializadas como o UNFPA, a OMS ou o CNUD (Programa 
das Nações Unidas para o desenvolvimento) lançou um programa 
internacional de controle da natalidade, ni�damente maltusiano. 
Isto significa que a ONU quer propor o controle da natalidade como 
um meio, uma condição prévia para o desenvolvimento dos povos. 
Essa postura merece algumas considerações. O primeiro em que há 
que enfa�zar que cien�ficamente nunca foi demonstrado que exista 
uma relação entre a densidade da população de um país e o 
desenvolvimento. Há países pouco povoados que são desenvolvidos, 
como a  Austrá l ia ,  e  outros  pouco  povoados  que  são 
subdesenvolvidos; como é o caso dos países da África Central. 
Inversamente há países muito povoados que são desenvolvidos, 
como a Holanda que tem mais de 400 pessoas por quilômetro 
quadrado, e há países muito povoados subdesenvolvidos como o 
Paquistão. Ou seja, que não há relação entre as duas coisas, depende 
de cada caso.

Disponível em h�ps://www.acidigital.com/vida/ideologia.htm. Acessado em 30 de 
julho de 2018.

Texto III

 No seu livro de 1968, “The Popula�on Bomb” (“A Bomba Populacional”, em tradução livre), o bioe�cista Paul Ehrlich descreveu um 
cenário apocalíp�co com previsões de que a população mundial aumentaria até um ponto em que os recursos naturais seriam consumidos, 
causando grandes transtornos em todo o mundo. Atualmente, o pesquisador Travis Rieder, do Berman Ins�tute of Bioethics, defende que 
os seres humanos têm uma responsabilidade moral em limitar o nascimento de crianças para proteger a estabilidade ambiental do nosso 
planeta. 

Disponível em h�ps://www.gazetadopovo.com.br/ideias/controle-populacional-e-equivocado-e-desumano-bpknzansvo4�4no1aowy74hd. Acessado em 30 de julho de 
2018.

Texto IV

 O crescimento da população global começou a diminuir de ritmo, segundo relatório da ONU sobre a marca de 7 bilhões de pessoas 
no planeta, mas as tendências de crescimento são diferentes em cada região. Enquanto a população da Europa tem uma taxa de 
fecundidade (média de filhos por mulher) de apenas 1,53 - o que indica envelhecimento e diminuição da população - na África a taxa de 
fer�lidade chega a 4,64. Na América La�na a taxa é de 2,3; na América do Norte e na Ásia, de 2,03 e na Oceania, de 2,49. Para lidar 
localmente com questões rela�vas ao tamanho e à idade geral da população, alguns países adotaram polí�cas que tentam se adaptar à 
demografia existente. Em alguns lugares, como na China, o governo defende que famílias não tenham mais de um filho. Enquanto em 
outros, como na Austrália, há um incen�vo em forma de subsídios para que famílias tenham filhos e evitem uma diminuição maior da 
população.

Disponível em h�p://g1.globo.com/mundo/no�cia/2011/10/bonus-bebe-e-filho-unico-sao-exemplos-de-controle-populacional.html. Acessado em 30 de julho de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Controle populacional – uma saída adequada? 
Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 02

Texto I
 A morte da pequena Jus�na Lo Cane em novembro de 2017 emocionou grande parte da população argen�na. A menina �nha 12 
anos e esperava um transplante de coração que, infelizmente, acabou não conseguindo. E, graças à luta da menina e de sua família, a Lei 
Jus�na foi aprovada meses depois por unanimidade, a qual poderia ter salvado sua vida, facilitando o transplante de coração que ela 
precisava. A lei foi aprovada no dia 4 de julho e estabelece que todas as pessoas com mais de 18 anos são doadoras de órgãos e tecidos, a 
menos que declarem expressamente o contrário. A norma foi aprovada graças à luta da menina e de sua família. Outro ponto dessa lei que 
deve ser implementada é a criação dos Serviços de Suprimentos Intra-hospitalares. Desta forma, todos os dias haverá um médico 
responsável pela realização de transplante em todos os hospitais que necessitem, o que acelerará muito o processo em que o tempo é algo 
extremamente vital.

Disponível em h�ps://incrivel.club/inspiracao-gente/jus�na-a-menina-argen�na-que-vai-salvar-muitas-vidas-557110/. Acessado em 30 de julho de 2018.

Texto II

Disponível em h�p://www.hmsaojose.com.br/no�cias/view/id/120/setembro-verde.html. Acessado em 30 de julho de 2018.

 Texto III
Saiba como funciona a doação de órgãos no Brasil

 Para ser um doador de órgãos, não é preciso deixar nenhum documento por escrito, porém é necessário manter a família ciente do 
seu desejo. A família é quem autoriza e documenta, a liberação de órgãos. Não se preocupe, pois no Brasil há uma legislação rígida para 
doação de órgãos e a família do possível doador pode acompanhar todo esse processo.
Como funciona
 É considerado como potencial doador, pacientes em morte cerebral ou encefálica. Em geral, as principais causas desse �po de 
morte são: Trauma�smo Crânio Encefálico; Acidente Vascular Encefálico (hemorrágico ou isquêmico); Encefalopa�a Anóxica e Tumor 
Cerebral Primário. No Brasil, este diagnós�co é definido por meio da Resolução CFM nº 1480/97, devendo ser registrado no prontuário do 
paciente um Termo de Declaração de Morte Encefálica, descrevendo todos os elementos do exame neurológico.
 A morte cerebral tem como caracterís�cas a ausência de reflexos do tronco cerebral, por isso, há a necessidade de um relatório 
médico comprovando o quadro do paciente. Além desse documento, uma equipe médica deverá realizar exames para iden�ficar a causa do 
coma, se o paciente não estava usando drogas depressoras do Sistema Nervoso Central, em hipotensão arterial e hipotérmico, com 
temperatura menor que 35º C. Ainda obedecendo a resolução, outra equipe médica deverá realizar outros exames a fim de determinar que 
haja a ausência de perfusão sanguínea cerebral ou ausência de a�vidade elétrica cerebral ou ausência de a�vidade metabólica cerebral.
 Após o diagnós�co de morte cerebral, a equipe médica deve consultar a família do paciente e orientá-la sobre o processo de 
doação de órgãos. Em geral, essa entrevista é bem obje�va, informando que o paciente esta em óbito, porém esta situação permite que os 
órgãos sejam doados para transplantes. Cabe ao hospital informar às Centrais de No�ficação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs) 
o nome, idade, causa da morte e hospital onde o paciente se encontra internado. Vale ressaltar que essa no�ficação às centrais deve ser 
realizada independente do desejo da família de doar ou não, ou da condição clínica do potencial doador.

Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

Texto IV

Doação em vida
Também há a possibilidade de fazer doação de órgãos em vida. É o caso de doações parciais de pâncreas, �gado, pulmão, rim e medula 
óssea, se compa�vel ao receptor. Para esse �po de doação, o cidadão deve estar em condições de doar o órgão ou tecido sem comprometer 
a saúde e ap�dões vitais; doar um dos órgãos que sejam duplos e não impeçam o organismo de con�nuar funcionando; ser parente de até 
quarto grau, cônjuge ou não parente. A doação só poderá ser feita com autorização judicial.
Confira aqui quais órgãos e tecidos podem ser doados:
– Córneas
– Coração
– Pulmões
– Rins
– Fígado
– Pâncreas
– Ossos

Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios da doação de órgãos no Brasil, apresentando 
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista.

PROPOSTA 03 (ITA 2018)



A escola que fala a sua língua.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 04 (UnP - Medicina 2018.2)

Para elaborar sua redação, atente para a leitura dos seguintes textos mo�vadores:

Texto 1
Número de casos de dengue no Brasil sobe 162%; SP puxa alta

Foram registrados no País 224,1 mil casos da doença em 2015; 19 capitais estão em situação de alerta ou risco para a dengue



A escola que fala a sua língua.

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema:

Caminhos para o combate às arboviroses no Brasil: um problema de saúde pública e de responsabilidade social

 Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Texto 2

h�ps://saude.estadao.com.br/no�cias/geral,numero-de-casos-de-dengue-no-brasil-sobe-162-sp-puxa-alta,1649501. Acessado em 25 de maio de 2018.



A escola que fala a sua língua.

 Texto III

Disponível em h�ps://supereficientemental.com/Acessado em 28 de julho de 2018.

Texto IV
 A Cons�tuição de 1988, além de representar o marco entre o regime militar e a democracia, também significou a conquista de 
vários direitos trabalhistas e sociais. Na área econômica, os cons�tuintes fortaleceram a estrutura do Estado, estabelecendo os monopólios 
da exploração do subsolo, do minério, do petróleo, dos recursos hídricos, do gás canalizado, das comunicações e do transporte marí�mo. O 
Ar�go 14 da Cons�tuição estabelece que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos”. Também determina que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e faculta�vos para os 
analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos.

Disponível em h�p://www.ebc.com.br/no�cias/poli�ca/2013/10/as-conquistas-sociais-e-economicas-da-cons�tuicao-cidada (Acesso em 30/07/2018)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A importância da democracia para o desenvolvimento da 
nação, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

PROPOSTA 05

Texto I
No século XX, em par�cular, a teoria da democracia concentrou-se nos contextos organizacional e cultural dos procedimentos democrá�cos 
e nos efeitos desses contextos na operação da "regra da maioria". Do desenvolvimento da teoria do eli�smo conservador nos trabalhos de 
Max Weber e Joseph Schumpeter à elaboração do pluralismo clássico nos escritos de Robert Dahl, ou à crí�ca dessas idéias nos escritos de 
marxistas contemporâneos, o foco da moderna teoria da democracia tem-se concentrado nas condições que promovem ou dificultam a vida 
democrá�ca de uma nação3. Admite-se também, tanto na obra de teóricos quanto de crí�cos da moderna democracia, que "o des�no de 
uma comunidade nacional" está, em grande medida, em suas próprias mãos, e que uma teoria sa�sfatória da democracia pode ser 
elaborada examinando-se as relações recíprocas entre "atores" e "estruturas" no Estado-nação4.

Disponível em h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0102-64451991000100010/. Acessado em 30 de julho de 2018.

Texto II
Ao longo dos séculos XIX e XX, aceitou-se, no centro da teoria da democracia liberal, um pressuposto rela�vo à relação "simétrica" e 
"congruente" entre os responsáveis pelas decisões polí�cas e os que, na outra ponta, "recebem" essas decisões. De fato, simetria e 
congruência, ao que se presume, estão presentes em dois pontos cruciais: primeiro, entre cidadãos eleitores que em princípio podem exigir 
dos governantes que prestem contas dos seus atos; segundo, entre o output (decisões, polí�cas etc.) dos que decidem e seus eleitores (ou 
seja, em úl�ma análise, "o povo" num dado território). 

Disponível em h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0102-64451991000100010/. Acessado em 30 de julho de 2018.



A escola que fala a sua língua.

Texto II

Texto III

Disponível em h�p://cfa.org.br/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matema�ca//. Acessado em 30 de julho de 2018.

Os mo�vos para o abandono da escola
 Dentre os mo�vos alegados pelos pais ou responsáveis para a evasão dos alunos, são mais frequentes nos anos iniciais do ensino 
fundamental (1ª a 4ª séries/1º ao 9º ano) os seguintes: Escola distante de casa, falta de transporte escolar, não ter adulto que leve até a 
escola, falta de interesse e ainda doenças/dificuldades dos alunos. Ajudar os pais em casa ou no trabalho, necessidade de trabalhar, falta de 
interesse e proibição dos pais de ir à escola são mo�vos mais frequentes alegados pelos pais a par�r dos anos finais do ensino fundamental 
(5ª a 8ª séries) e pelos próprios alunos no Ensino Médio. Cabe lembrar que, segundo a legislação brasileira, o ensino fundamental é 
obrigatório para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo responsabilidade das famílias e do Estado garan�r a eles uma educação 
integral. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB9394/96) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um número elevado 
de faltas sem jus�fica�va e a evasão escolar ferem os direitos das crianças e dos adolescentes. Nesse sen�do, cabe a ins�tuição escolar 
valer-se de todos os recursos dos quais disponha para garan�r a permanência dos alunos na escola. Prevê ainda a legislação que esgotados 
os recursos da escola, a mesma deve informar o Conselho Tutelar do Município sobre os casos de faltas excessivas não jus�ficadas e de 
evasão escolar, para que o Conselho tome as medidas cabíveis.

Disponível em h�ps://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/(Acesso em 30/07/2018)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios da educação brasileira, apresentando proposta 
de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista.

PROPOSTA 06

Texto I

Disponível em h�ps://supereficientemental.com/2015/10/17/exames-erroneo//. Acessado em 30 de julho de 2018.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 08

Texto I
O fantás�co mundo virtual

 Vivemos um mundo paralelo na internet. Cito alguns exemplos que ocorreram nos úl�mos dias para demonstrar como temos 
a�tudes na rede que não condizem com os acontecimentos da vida real.
 Semana passada várias mulheres colocaram posts no Instagram para falar da importância da prevenção ao câncer de mama, todas 
falavam que o desafio estava aceito. E acompanhamos no insta inúmeras belas fotos em preto e branco.
 Resolvi consultar 4 amigas que postaram as fotos, quantas haviam feito mamografia ou marcaram o exame? Nenhuma. Quis 
simplificar ainda mais, se �nham feito o toque, o chamado autoexame. Resposta nega�va também.
 Outro dia circulou também no Instagram um pedido para doação de sangue para uma criança que estava precisando. Choveu nos 
stories o pedido. E novamente consultei as pessoas que postavam, se elas �nham doado, novamente a resposta foi nega�va.
 Outro exemplo foi em relação a chuva de postagens pedindo ajuda para os desabrigados de Touros. De arquidiocese, jipeiros, 
associações, todos querendo ajudar. Virou um clamor, mas efe�vamente pouco doaram em relação a quan�dade de pedidos.
 Cheguei a estranhar quando vi um amigo postando a entrega de água e alguns man�mentos em Touros. Ele saiu do virtual e foi para 
a prá�ca. O “mundo paralelo” saiu das redes, o que vale são as a�tudes.
 E assim acontece de ajuda em dinheiro até namoros. Existe vida irreal nas redes sociais e na internet. Muitas vezes interagimos lá 
no virtual e deixamos o mundo real silêncio sem a�tudes.
 A foto reluz no Instagram para inúmeras cur�das “likes”, os comentários são cheios de “linda”, “poderosa, “perfeita”, mas não se 
faz o básico, é uma a�tude apenas para o mundo virtual, só que o mundo está de fato fora das redes.
 Somos a primeira geração que tem contato com as redes sociais. Tal fenômeno massificado não tem 10 anos de existência. Por isso, 
ainda estamos na infância, com muito a aprender.

Escrito por Gustavo Negreiros e Publicado em 17/07/2018

PROPOSTA 07 (Enem 2009)



OBSERVAÇÃO: para cada proposta acima, deve-se levar em consideração as instruções abaixo:

A) O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado;

B) O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas;

C) A redação em até 7(sete) linhas escritas será considerada "insuficiente" e receberá nota zero;

D) A redação que fugir ao tema ou que não atender o tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero;

E) A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 

    de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção.

A escola que fala a sua língua.

Texto III

 Zilda Arns Neumann (Forquilhinha, 25 de agosto de 1934 — Porto Príncipe, 12 de janeiro de 2010) foi uma médica pediatra e 
sanitarista brasileira. Irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, foi também fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança[1] e da 
Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil(CNBB).
 Em 1983, a pedido da CNBB, criou a Pastoral da Criança juntamente com o presidente da CNBB, dom Geraldo Majella, Cardeal 
Agnelo, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil , que, à época, era Arcebispo de Londrina. No mesmo ano, deu início à experiência a par�r 
de um projeto-piloto em Florestópolis. Após vinte e cinco anos, a pastoral acompanhou 1 816 261 crianças menores de seis anos e 1 407 743 
de famílias pobres em 4060 municípios brasileiros. Neste período, mais de 261 962 voluntários levaram solidariedade e conhecimento sobre 
saúde, nutrição, educação e cidadania para as comunidades mais pobres, criando condições para que elas se tornem protagonistas de sua 
própria transformação social.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
 
 A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Solidariedade – uma a�tude real e humana, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Texto II

Disponível em h�p://www.conversasinteligentes.com.br/2015/08/17/a-pra�ca-da-solidariedade/Carolina Souza/.Acessado em 26 de julho de 2018.


