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Questões tipo D
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Reino = Animalia (Metazoa)
Filo = Platyhelmintttes (Platelminto)
Classe = Turbellaria (Turbelaria)
A reprodução representada é um processo assexuado chamado de fissão transversal, já quando estes reproduzem
sexuadamente o fazem por fecundação cruzada onde os dois organismos são fecundados uma vez que são
hermafroditas. Nesse filo ainda podemos encontrar parasitas como a Tênia (Taenia solium) e o Esquistossoma
(Schistossoma mansoni).
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Comentário - Redação
A Proposta de Redação da 2ª Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2016 apresentou uma situação
peculiar de entendimento da humanidade e do percurso tecnológico a que estamos expostos. Nesse sentido, os textos
motivadores apresentados refletiam sobre a condição do homem de compreender nossos comportamentos e, mais ainda, a
necessidade de inventarmos recursos tecnológicos diversos no intuito de imitar o formato de vida humana. Para isso, sugerese, de modo bastante criativo, que, em 2079, androides e humanos se misturem ao cotidiano e à vida comum, sendo difícil
determinar a origem biológica ou tecnológica dos indivíduos com quem topamos no mundo.
Diante do medo dos homens da perfeição (física e intelectual) dos androides, foi promulgada uma lei que obrigue todos os
indivíduos tecnológicos a serem levados a comunidades não-terráqueas. Você, frente a esse impasse, descobre que é um
androide e decide criar um texto a ser destinado aos líderes da Terra para demonstrar que não se trata de uma ameaça à
vida humana.
Observando as características do texto solicitado, percebe-se que o gênero fluido e flexível, entre formatos de carta
argumentativa e contos narrativos, deva ser desenvolvido com criatividade, por meio da busca de ideias criativas, sensíveis e
expositivas para convencer os chefes da Terra de que sua permanência no planeta alheio não constitui um problema aos
humanos.
É relevante destacar que o gênero carta, tradicional e formalmente, apresenta (1) local e data; (2) vocativo; (3) corpo
textual; (4) expressão de despedida e (5) assinatura. No entanto, a proposta de redação assinala somente a necessidade de
não se assinar o texto; por isso, as outras partes podem ser flexibilizadas quanto à situação interacional solicitada. Nessa
direção, a presença de elementos, como ‘local e data’ livres de padronização, um simples ‘vocativo’ (“Aos líderes da Terra”)
e interlocução durante o texto, seja suficiente para nota máxima de estrutura.

Finalmente, como em outras provas, verifica-se que a proposta do 2º Ano solicitou a leitura atenta do gênero e das
circunstâncias da produção textual para compreender a situação apresentada. Assim, o aluno deve respeitar os padrões
discursivos de carta, no formato argumentativo, e flexibilizar as informações de seu texto por meio de trechos narrativos e
descritivos para o desenvolvimento do texto requerido.

