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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“Doações de órgãos: como conscientizar e orientar familiares diante desse impasse?”, 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 I                                                                                                                    TEXTO II  

 

                    Como posso me tornar um doador de órgãos? 

O passo principal para você se tornar um doador é conversar com a sua 
família e deixar bem claro o seu desejo. Não é necessário deixar nada por 
escrito. Porém, os familiares devem se comprometer a autorizar a doação por 
escrito após a morte. A doação de órgãos é um ato pelo qual você manifesta a 
vontade de que, a partir do momento da constatação da morte encefálica, uma 
ou mais partes do seu corpo (órgãos ou tecidos), em condições de serem 
aproveitadas para transplante, possam ajudar outras pessoas. 
                                                                  Disponível em: http://www.fhemig.mg.gov.br. Acesso em: 11 set. 2016 (adaptado). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                             
   
 
 

                                                                                                                                                                                                           
Disponível em: http://www.verdadeluz.com.br. Acesso em: 8 set. 2016. 

 

 
TEXTO III                                                     TEXTO IV 

       Não é a falta de estrutura, mas a negativa familiar é o principal 
motivo para que um órgão não seja doado no Brasil. De todas as 
mortes encefálicas e que, portanto, os órgãos poderiam ser transferidos 
para pacientes que correm risco de morte, pouco mais da metade se 
transforma em doação. O número é alto e cresceu de 41%, em 2012, 
para 47% em 2013, segundo dados da Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO). 
       De acordo com o nefrologista José Medina Pestana, a principal 
justificativa das famílias para não doar órgãos é o fato de nunca terem 
conversado sobre o desejo de doar. “Por isso, insistimos que isso tem 
que ser assunto de família”, diz o integrante da ABTO. 
       Quando isso não é um assunto resolvido, cabe a uma equipe do 
hospital responsável pela captação de órgãos explicar à família que a 
morte encefálica já é a morte. Quando ela é decretada é porque 
ocorreu a parada definitiva e irreversível do cérebro e do tronco 
cerebral, o que provoca em poucos minutos a falência de todo o 
organismo. 

47% das famílias se recusam a doar órgão de parente com morte cerebral. Disponível em: http://www.abto.org.br. 

Acesso em: 11 set. 2016 (adaptado). 
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INSTRUÇÕES:  

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 
 
 

 
 
Propostas de Redação © 2016 
 


