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Resposta ao recurso interposto contra a Questão 09, da Prova de Agente Legislativo, do
Concurso Público N.º 001/2011, da Câmara Municipal de Rio do Campo.
A questão foi apresentada aos candidatos nos cadernos de provas da seguinte forma:
09 – Para não “perder” os alimentos um produtor rural vendeu sua produção com 15%
(quinze por cento) de prejuízo do valor da venda ou R$ 3.000,00 (três mil reais). Qual foi o
custo desta produção?
[A] R$ 17.000,00.
[B] R$ 20.000,00.
[C] R$ 23.000,00.
[D] R$ 26.000,00.

Candidata: Pâmela Suélen Padilha. Inscrição: 009. Cargo: Agente Legislativo.
Fundamentação do Recurso:
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Ocorreu uma falha na digitação do gabarito, trazendo no mesmo a alternativa “C” como
resposta para a questão, ou seja, R$ 23.000,00.
Na verdade a alternativa a ser assinalada pelos candidatos era a letra “B”, ou seja, R$
20.000,00, pois este foi o valor do custo da produção, uma vez que o produtor fez a venda com
um prejuízo de 15% ou R$ 3.000,00 e recebeu R$ 17.000,00.
No enunciado da questão a palavra “perder” aparece entre aspas, isso foi feito para
enfatizar que caso não vendesse a safra, o prejuízo seria total, portanto o custo neste caso é o
preço mínimo de venda.
Uma vez que consta entre as demais alternativas uma resposta realmente correta, neste
caso a alternativa “B”, não existe a necessidade de anulação da questão.

Resposta:

DEFERIDO

Fica, portanto, “ALTERADA” de “C” para “B” a resposta da Questão 09, da Prova de
Agente Legislativo, do Concurso Público N.º 001/2011, da Câmara Municipal de Rio do
Campo.
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