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8. Biologia, Morfologia e Evolução de Platyhelminthes

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Estruturação do texto
- Conclusão

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

- Caracterização do filo;
- Caracterização dos sistemas morfofuncionais;
- Caracterização dos grupos;
- Relações Evolutivas dentro do contexto de Metazoa;
- Relações Filogenéticas dentro do filo;
- Integração dos aspectos relevantes em relação a morfologia, biologia e evolução

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

- Uso adequado das normas gramaticais;
- Uso correto dos termos aplicados;
- Sequência lógica e objetiva com fluidez e clareza do texto;

ASSINATURAS:
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Biologia, Morfologia e Evolução de Plathyelminthes

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Espera-se que o candidato seja capaz de discorrer sobre a biologia, morfologia e
evolução de Plathyelmynthes de forma linear e objetiva. Quando cabível, que as ideias
sejam apresentadas em ordem cronológica. E que o texto apresente uma sequência
lógica, com um fechamento claro das ideias.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

Espera-se que o candidato discorra sobre os temas listados abaixo:
- Contextualização de Plathyelminthes em Metazoa, constrastando hipóteses
taxonômicas passadas com hipóteses filogenéticas atuais;
- Hipóteses filogenéticas em Plathyelminthes;
- Caracterização geral do filo Plathyelminthes;
- Descrever a morfologia de Plathyelminthes, considerando aspectos morfo-funcionais
dos sistemas.
- Apresentar a diversidade taxonômica/filogenética do Filo, discorrendo sobre
características morfo-funcionais associadas à biologia dos taxa.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

Espera-se que a(o) candidata(o):
- Utilize linguagem científica da forma correta;
- Utilize terminologia adequada ao grupo zoológico tratado e ao paradigma atual de
evolução das espécies;
- Observe as normas gramaticas da Língua Portuguesa;
- Que o texto seja escrito de forma clara e objetiva.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 02 de maio de 2022.

___________________________
Kim Ribeiro Barão
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Biologia, Morfologia e Evolução de Platyhelminthes

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O(A) candidato(a) deverá apresentar coerência na escrita, demonstrando a evolução do
tema no pretérito e no presente, e conhecimento sobre as mudanças das classificações
em ordem cronológica, desenvolvendo o assunto com lógica e concluindo o mesmo.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

Biologia
A escrita deverá versar sobre os aspectos gerais da biologia de Platyhelminthes, e
enfatizar as diferentes formas que os subgrupos se reproduzem, considerando os grupos
de vida livre e de vida parasita.
Morfologia
O texto deverá discorrer sobre as diferenças e semelhanças entre as morfologias dos
subgrupos dos platelmintos.
Evolução
Inferir sobre as classificações passadas e recentes e as mudanças nas mesmas. Falar
sobre os relacionamentos filogenéticos dos platelmintos em Bilateria, e da classificação
atual que reflita a hipótese evolutiva.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

O texto deverá seguir as normas gramaticais vigentes da língua Portuguesa, pontuação e
construção gramatical.
Os termos técnicos devem ser utilizados corretamente, podendo ser traduzidos, ou não,
e ainda apresentados em linguagem vernacular.
O texto deve ser claro, e as ideias objetivas, com uma leitura fluida durante os três
temas do ponto, biologia, morfologia e evolução.

ASSINATURAS:

MACEIÓ – AL, 02 de maio de 2022.
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Examinador(a)
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