
 

 

RESOLUÇÃO/PROEN Nº041/2022 

 

Tornar público o resultado dos recursos da Prova do curso de Medicina Veterinária 
conforme Edital/Proen nº026/2022 

 

A Pró-reitora de Ensino do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - 
Unidavi, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Regimento Geral da Instituição 
através do Art. 41 incisos VIII, e de acordo com o 
disposto na Resolução/Consuni nº 012/2022,  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Publicar a resposta do recurso da Prova do curso de Medicina Veterinária: 

SOLICITAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS): 

“Anular questão 26 da disciplina de Biologia, por conter duplicidade nas alternativas” 

RESPOSTA: (  ) DEFERIDO ( x ) INDEFERIDO 

FUNDAMENTAÇÃO 

A questão questionada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: Botânica.  

De acordo com a questão solicitada ao candidato, abaixo está o que concerne à questão e 
as respostas referentes às questões. 

I.Em suas células, traqueídes e elementos de vaso, ocorre a condução da água e dos sais 
minerais do ambiente para as partes das plantas, são células mortas e que apresentam 
reforços de lignina em suas paredes celulares. Caracteriza o xilema. 

II.Sua seiva é rica em açúcares que são produzidos na fotossíntese, é conduzida das folhas 
para as demais partes da planta pelos elementos crivados. Caracteriza o floema. 

III.É um fitohormônio produzido nos meristemas, folhas jovens, sementes imaturas e frutos. 
Estimulam o alongamento e a divisão celular. Promovem alongamento caulinar, 
germinação de sementes, crescimento de folhas, produção de flores e frutos, além de 
induzir a partenocarpia. Fitohormônio: Giberelina. 

Diante do exposto é possível observar que a resposta, portanto refere-se ao item que 
descreve: I.Xilema; II.Floema; III.Giberelina. Não caracterizando dessa forma, as duas 
alternativas que apresentam duas questões iguais, visto como: I.Floema; II.Xilema; 
III.Auxina. 
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Somado a isso, a banca entende que essa questão não é passível de deferimento ou 
anulação da mesma, uma vez que não prejudica o candidato em sua capacidade de 
julgamento da resposta correta da questão. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

Rio do Sul, 16 de novembro de 2022. 

 

Prof.ª Dra. PATRÍCIA PASQUALINI PHILIPPI 
Pró-Reitora de Ensino 
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