
1.  Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2.  Verifi que se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO DE 
RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idênticos, sob pena de prejuízo 
irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, exija do Fiscal de Sala um caderno 
de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.  O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não 
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  para 
posterior exame grafológico:

   “Grandes resultados requerem grandes ambições”. 

5.  DURAÇÃO DA PROVA: 4h30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6.  Na prova há 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 
FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à  opção de sua 
escolha, sem ultrapassar as bordas.

8.  Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma 
opção. Evite deixar questão sem resposta.

9.  Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

10.  Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  tampouco 
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11.  Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.5 do edital regulador 
do concurso.

12.  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida  uma  hora  do  início  da  prova. A não-observância dessa 
exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

13.  Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de 
Sala. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

1 - Em relação ao texto abaixo,  assinale a opção correta.
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É importante notar que a taxa de juros anual média 
de 141,12% é escandalosa para o Brasil, cuja infl ação 
anual é estimada em torno de 6,5%. A redução dos juros 
que se verifi cou em dezembro certamente não refl ete 
as mudanças que benefi ciaram os bancos (redução do 
compulsório e ligeira melhora na captação de recursos), 
mas apenas a menor procura por crédito. A discreta 
queda dos juros não deve aumentar a procura por 
crédito pelas pessoas físicas que estão conscientes de 
que não é o momento de se endividar, nem favorecerá 
uma redução da inadimplência. No máximo, interessará 
às pessoas jurídicas que buscam crédito de curtíssimo 
prazo ou fi nanciamentos para exportação, embora as 
facilidades oferecidas pelo Banco Central tenham um 
custo muito elevado. Sabe-se que uma redução da 
taxa Selic nunca repercute plenamente nas taxas de 
juros dos bancos, que, sob o pretexto da elevação da 
inadimplência, aumentaram os seus spreads (diferença 
entre a taxa de captação e de aplicação). O governo 
está tentando obter uma redução desse spread, até 
agora sem grande sucesso. 
Para uma redução sensível das taxas de juros, duas 
medidas seriam necessárias: reduzi-las nos bancos 
públicos (Caixa Econômica e Banco do Brasil) e, 
especialmente, em função de uma taxa Selic menor, 
reduzir o interesse dos bancos em aplicar seus 
excedentes de caixa em títulos da dívida mobiliária 
federal, que oferecem juros elevados e total garantia. 

(O Estado de S. Paulo, Editorial, 16/1/2009)

a) Infere-se dos sentidos do texto que a taxa de juros anual 
média no Brasil é coerente com a infl ação anual.

b) A redução da taxa Selic reverte-se imediatamente em 
redução das taxas de juros dos bancos.

c) A redução do compulsório para os bancos refl etiu-se 
imediatamente na maior procura por crédito por parte 
das pessoas físicas.

d) Depreende-se das informações apresentadas que a 
direção argumentativa do texto defende a redução das 
taxas de juros. 

e) O interesse dos bancos em aplicar seus excedentes de 
caixa em títulos da dívida mobiliária federal favorece as 
condições de crédito quanto às taxas de juros para a 
pessoa física.

2 - Ainda em relação ao texto constante da questão n. 1, 
assinale a opção correta.

a) Mantém-se a correção gramatical do período ao se 
substituir “cuja”(ℓ. 2) por pela qual.

b) Caso os parênteses(ℓ.5 e 6) sejam substituídos por 
travessões, prejudica-se a correção gramatical do 
período.

c) Em “reduzi-las”(ℓ.23), o pronome “-las” retoma o 
antecedente “medidas”(ℓ.23).

d) Em “Sabe-se”(ℓ.15), o pronome “-se” indica voz 
refl exiva.

e) O segmento “que buscam crédito de curtíssimo prazo 
ou fi nanciamentos para exportação”(ℓ.12 e 13) constitui 
oração subordinada adjetiva restritiva. 

3 - Assinale a opção que reúne os enunciados abaixo em 
um período sintática e semanticamente coerente, coeso e 
gramaticalmente correto. 

● Confl itos organizacionais são inevitáveis.
● Confl itos organizacionais são aqueles que ocorrem na 

situação de trabalho.
● A inevitabilidade dos confl itos organizacionais se dá 

porque as empresas constituem um sistema social 
composto por pessoas.

● Essas pessoas têm características próprias de perso-
nalidade, história de vida, desejos e expectativas.

(Com base em Luiz Carlos Cabrera, VOCÊ/SA, março 2008, 95)

a) Dado serem as empresas um sistema social composto 
por pessoas que têm características próprias de 
personalidade, história de vida, desejos e expectativas, 
tornam os confl itos organizacionais que ocorrem na 
situação de trabalho inevitáveis. 

b) O fato de as empresas serem um sistema social 
composto por pessoas com suas características 
próprias de personalidade, história de vida, desejos e 
expectativas, faz com que os confl itos organizacionais 
(os que ocorrem na situação de trabalho) sejam 
inevitáveis.

c) Pessoas com características próprias de personalidade, 
história de vida, desejos e expectativas tornam os 
confl itos organizacionais, aqueles que ocorrem na 
situação de trabalho, inevitáveis – o que tornam as 
empresas um sistema social composto.

d) A inevitabilidade dos confl itos organizacionais – aqueles 
que ocorrem na situação de trabalho – se dá porque as 
empresas constituem um sistema social composto por 
pessoas, que têm características próprias de personali-
dade, história de vida, desejos e expectativas – fato que 
torna os confl itos organizacionais inevitáveis. 

e) Os confl itos organizacionais – os que ocorrem na 
situação de trabalho – são inevitáveis uma vez que 
as pessoas que têm características próprias de 
personalidade, história de vida, desejos e expectativas 
trabalham em empresas que constituem um sistema 
social composto por pessoas.  
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4 - Assinale a opção que, ao apresentar uma paráfrase do 
trecho sublinhado, desrespeita e distorce os sentidos 
principais do texto original.

Está de novo no ar a discussão (a) em torno da necessidade 
de estabelecer um “estado forte” no Brasil. O estímulo para 
o debate, desta vez, é a crise econômica, que turbinou 
os amigos do “estado forte” pelo mundo afora (b) – eis 
aí, argumentam eles, a prova de que os governos têm de 
mandar muito mais do que mandam (c), para não deixar 
que problemas tão sérios assim continuem ocorrendo 
(d). Os mais esperançosos chegam a imaginar, até, que 
existe em toda essa história uma demonstração de que o 
capitalismo, afi nal, ainda pode ser derrotado (e) em algum 
momento do século XXI, após 200 anos de tentativas 
malsucedidas para acabar com ele. 

(J. R. Guzzo, Veja, 21/1/2009, 134.)

a) Entrou novamente na pauta atual de discussão o 
debate 

b) que entusiasmou, no mundo todo, os defensores do 
“estado forte” 

c) a evidência da necessidade de o Estado exercer mais 
fi rmemente seu poder de mando

d) a fi m de evitar que conjunturas tão graves como essa 
continuem a acontecer 

e) que, com toda essa situação, o capitalismo se mostre, 
enfi m, longe de vencer

5 - O texto abaixo foi adaptado do Editorial de O Estado de 
S. Paulo de 21/1/2009. Assinale a opção que representa 
continuação coesa e coerente para o texto.

 O desemprego em dezembro dá uma ideia mais clara, e 
nada animadora, do tamanho da crise instalada no País 
desde o trimestre fi nal de 2008. No mês passado, foram 
fechados 654.946 postos de trabalho formais, segundo 
informou o governo. Foi mais que o dobro do número 
registrado um ano antes, quando foram demitidos, em 
termos líquidos, 319.414 trabalhadores com carteira 
assinada. O aumento das demissões é normal no fi m do 
ano, principalmente na indústria, depois de encerrada a 
produção para o Natal.

a) Desta vez, no entanto, as dispensas foram 
surpreendentes, mesmo levando-se em conta a piora 
das condições econômicas.

b) Mesmo que, se o presidente da República e seus 
ministros têm novos planos para reanimar a economia, 
não devem esperar muito mais tempo para iniciar sua 
execução. 

c) Essas  informações sobre o comércio exterior, já 
conhecidas, confi rmaram a perda de impulso das 
exportações e a contínua redução do superávit 
comercial.

d) Porquanto nas três primeiras semanas de janeiro o 
intercâmbio de mercadorias continuou piorando e, 
até dia 18, o Brasil acumulou um défi cit de US$ 390 
milhões.  

e) Esse dado sobre as exportações é mais um indicativo 
da tendência de redução de emprego. 

6 - Complete o trecho com a opção que respeita a coerência 
e a progressão das ideias, sem incorrer em contradição e 
redundância.  

A pobreza absoluta que vitima parcela expressiva da 
população como também o baixo grau de severidade da 
punição característica da legislação penal brasileira não 
são fatores sufi cientes para explicar os elevados níveis 
de roubos e homicídios que caracterizam nosso cotidiano. 
Parcela importante do problema reside_______________
______________________________________________ 

(Luis Flávio Sapori, Correio Braziliense, 16/1/2009, 17.)

a) na existência de grotões de miséria em todo o país, 
seja nas regiões menos desenvolvidas quanto nas 
cidades mais ricas e industrializadas. 

b) na leniência das leis do código penal brasileiro aplica-
das aos crimes bárbaros e hediondos. 

c) na ausência de uma política de segurança pública que 
reforce a operacionalidade das polícias, da justiça e do 
sistema prisional.  

d) na omissão do sistema judiciário brasileiro em punir 
com rigor e exemplaridade os roubos e homicídios que 
acontecem diariamente no país.  

e) na falta de recursos fi nanceiros do grande contingente 
de brasileiros – de todas as partes do país – que orbita 
a periferia das grandes cidades.

7 - Em relação ao texto abaixo, assinale a opção correta.
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A invasão israelense intensifi ca o ambiente de privações 
e ameaças à integridade física em que vivem os 
habitantes de Gaza. Além dos intensos bombardeios 
aéreos, que mataram centenas  de palestinos – entre 
eles várias mulheres e crianças –, faltam víveres e 
medicamentos, e os cortes no fornecimento de água e 
luz são constantes.
Ao que consta, pois Israel impede a entrada da imprensa 
no território invadido, o objetivo inicial da ação terrestre é 
isolar o norte da faixa litorânea, de onde parte a maioria 
dos ataques com foguetes contra o sul israelense, do 
restante do território palestino. A cidade de Gaza, com 
mais de 400 mil habitantes, foi sitiada.
Além dos intoleráveis danos, humanos e materiais, 
que impõe aos palestinos, o estrangulamento militar 
desfechado por Israel está repleto de incertezas quanto 
à sua efi cácia. 

(Folha de S. Paulo, Editorial, 5/1/2009)

a) O sinal indicativo de crase em “à integridade”(ℓ.2) 
justifi ca-se pela regência de “intensifi ca”(ℓ.1) e pela 
presença de artigo defi nido feminino singular.

b) O segmento “de onde parte a maioria dos ataques com 
foguetes contra o sul israelense”(ℓ.10 e 11) está entre 
vírgulas por tratar-se de oração subordinada adjetiva 
explicativa.
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c) O emprego de vírgula após “aéreos”(ℓ.4) justifi ca-se 
para isolar a oração de natureza restritiva subsequente.

d) A expressão “Ao que consta”(ℓ.8) indica que os autores 
têm certeza absoluta da informação apresentada.

e) O pronome relativo “que”(ℓ.2) retoma o sentido do 
termo antecedente: “integridade física”.

8 - Com base no texto, assinale a opção incorreta.

5

10

15

O Hamas, com sua odiosa plataforma que prega o 
aniquilamento da nação vizinha, não é um movimento 
adventício, artifi cial, em Gaza.
O grupo fundamentalista, com ramifi cações assistenciais 
e religiosas, criou raízes e tornou-se popular na faixa de 
Gaza – essa capilaridade, aliás, torna difícil atingir alvos 
militares sem matar civis. O Hamas venceu as eleições 
parlamentares palestinas de 2006 e, mais tarde, expulsou 
de Gaza o Fatah, o partido secular de Mahmoud Abbas, 
presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP).
Facilitaram a ascensão do extremismo em Gaza a 
incompetência corrupta do governo do Fatah, o cruel 
bloqueio à circulação de bens e pessoas imposto por 
Israel e a opção, tomada por EUA e União Europeia, de 
ignorar diplomaticamente o Hamas e fortalecer a ANP.

(Folha de S. Paulo, Editorial, 5/1/2009)

a) O segmento “presidente da Autoridade Nacional 
Palestina (ANP)”(ℓ.10) está precedido por vírgula por 
tratar-se de aposto.

b) A expressão “capilaridade”(ℓ.6) está sendo empregada 
com o sentido de ramifi cações múltiplas, presença 
bem distribuída geografi camente.

c) A expressão “adventício”(ℓ.3) está sendo empregada 
com o sentido de antigo, tradicional. 

d) A forma verbal “Facilitaram”(ℓ.11) está no plural porque 
concorda com o sujeito composto que está em posição 
subsequente.

e) O emprego da preposição em “de ignorar”(ℓ.14 e 15) 
justifi ca-se pela regência de “opção”.

9 - Com base no texto, assinale a opção incorreta.

5

10

É certo que houve expansão da frota, tanto de carros, 
como de caminhões e ônibus. Mas isso é muito pouco 
para explicar a verdadeira chacina na malha rodoviária 
a que o país parece assistir de braços cruzados. 
Cabe boa parte da culpa aos motoristas. Quem 
viaja pelas estradas brasileiras não precisa ir longe 
para constatar verdadeiros descalabros. Motoristas 
dispostos a tudo mostram sua estupidez e total falta 
de responsabilidade: trafegam em alta velocidade, 
fazem ultrapassagens inconvenientes, andam pelo 
acostamento, usam faróis altos e frequentemente 
dirigem alcoolizados.

(Estado de Minas, Editorial, 6/1/2009.)
a) O emprego de sinal de dois-pontos após “responsabi-

lidade” (ℓ.9) justifi ca-se por anteceder uma citação de 
outro texto.

b) O termo “isso”(ℓ.2) retoma as informações do período 
antecedente.

c) O emprego da preposição “a” em “a que o país 
parece...”(ℓ.4) justifi ca-se pela regência de “assistir”. 

d) A forma verbal “houve” é impessoal e a oração da qual 
ela constitui o núcleo do predicado não tem sujeito. 

e) O emprego de vírgulas nas linhas 9 e 10 justifi ca-se 
porque isolam elementos de mesma função gramatical 
componentes de uma enumeração.

10- Assinale a opção que apresenta período construído com 
os núcleos do sujeito e do predicado da oração principal 
do período transcrito a seguir. 

A partir de um fragmento perdido, no qual o fi lósofo Blaise 
Pascal fala, de passagem, sobre loucura política, julgada 
por ele território fértil em imperfeição humana, o velho 
jornalista e também fi lósofo italiano Emilio Rossi, morto há 
um mês, escreveu livro saboroso, com o título deste artigo 
e o subtítulo Ironia e veritá di Pascal (Edizioni Studium, 
Roma, 1984). 
(Rubem Azevedo Lima, A política como loucura, Correio Braziliense, 
12/1/2009, 12.)

a) Com o título A política como loucura, Emilio Rossi 
escreveu um livro saboroso, a partir de um fragmento 
de Pascal.  

b) No livro que tem como título o mesmo do artigo 
de Rubem Azevedo Lima, Blaise Pascal trata, de 
passagem, da loucura política.

c) Jornalista e fi lósofo, Emilio Rossi morreu em dezembro 
de 2008.

d) A loucura política foi julgada pelo fi lósofo Blaise Pascal, 
em um fragmento perdido, como imperfeição humana.

e) Tida pelo autor como território fértil em imperfeição 
humana, a loucura política é tratada em livro pelo 
jornalista e fi lósofo Emilio Rossi.
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11- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas 
do texto abaixo.

Ao acabar a Segunda Guerra Mundial, o mundo esperava 
nunca mais assistir __1__ tragédias humanitárias como a 
que dizimou a vida de seis milhões de pessoas entre 1939 
e 1945. __2__ esperanças, porém, mostraram-se vãs. 
Gaza serve de exemplo. Encurralada, __3__ população 
da faixa de 362km² (1,5 milhão de pessoas) protagoniza 
o horror que escandaliza __4__ consciências civilizadas 
dos cinco continentes e mobiliza protestos nas principais 
cidades da Terra. O cenário assusta. Homens, mulheres e 
crianças que se concentram numa das regiões de maior 
densidade populacional do planeta são as vítimas de uma 
guerra na qual não são soldados. Submetidos __5__ uma 
chuva de mísseis __6__ onze dias, tiveram o território 
invadido também por terra. Tanques, armas e os militares 
mais bem treinados do mundo abrem caminho no terreno 
em que cada centímetro é disputado por milhares de 
pessoas. O apagão, aliado ao frio e __7__ falta de água 
potável, acrescenta desespero ao ambiente digno do 
inferno de Dante. 

(Correio Braziliense, Editorial, 6/1/2009.)

1 2 3 4 5 6 7
a) à Às a umas à a à
b) a As a as a há à
c) às Tais essa essas à a a
d) à Umas à à a a uma
e) a Essas uma às a há a

12- Julgue os a/as destacados no texto abaixo e assinale a 
opção correta em relação à existência de crase. 

A sociedade brasileira, cada vez mais, quer conhecer 
e debater as políticas, planos e programas de 
desenvolvimento, previamente a (1) tomada de decisão pelo 
Poder Público e a (2) luz dos objetivos da sustentabilidade 
e da melhoria dos processos de negociação e de controle 
social. Essa discussão é orientada pela busca do melhor 
juízo sobre a (3) defesa ambiental com vistas a (4) adoção 
de um processo de natureza negocial, baseado numa 
abordagem de gestão pública compartilhada, que não deve 
estar restrita as (5)  agências ambientais. Visa, também, 
à defi nição de espaços adequados e permanentes para 
o diálogo de forma a (6) se antecipar aos potenciais 
confl itos socioambientais associados as (7) propostas de 
desenvolvimento e a (8) redução de ações de intervenção 
que remetam as (9) decisões a (10) esfera do Judiciário.

(http://www.planejamento.sp.gov.br/PUBLICACOES/Desenv_sustent_
ambientais.pdf)

Devem ser acentuados com acento grave os a/as desta-
cados com os números: 

a)  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
b)  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
c)  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10
d)  3, 6, 9, 10
e)  1, 2, 5, 6, 10

13- Os trechos abaixo constituem sequencialmente um texto 
adaptado do Editorial  do Correio Braziliense de 6/1/2009. 
Assinale a opção em que o segmento está gramaticalmente 
correto.

a) Antes dos confl itos, Gaza estava estrangulada. Sitiada 
entre o mar e o muro construído por Israel (que 
controlam entradas e saídas de pessoas e produtos),  
a estreita faixa depende totalmente de Telavive. 

b) Representantes do Hamas aceitaram ir ao Egito para 
negociar uma solução. Até agora as iniciativas foram inútil. 

c) A resposta desproporcional já fez centenas de mortos e 
milhares de feridos entre os civis. No vácuo da transição 
de governo nos Estados Unidos e dos feriados de fi m 
de ano, os países da Europa faz tentativas de obter 
trégua afi m de abrir espaço para a diplomacia. 

d) O bloqueio de dezoito meses escasseou alimentos, 
agasalhos, remédios. O cessar-fogo, que previa o 
levantamento do cerco, não obteve êxito. Essa a 
razão, segundo o Hamas, grupo que controla Gaza, de 
romper a trégua com lançamento de foguetes contra o 
país vizinho.  

e) Também inútil foram às resoluções da ONU, 
sistematicamente desrespeitadas ao longo de sessenta 
anos. No meio do tiroteio, milhões de inocentes. Eles 
pagam a conta de outros.

14- Os trechos abaixo constituem sequencialmente um texto 
adaptado do Editorial do Estado de Minas de 6/1/2009. 
Assinale  a  opção em que o segmento está gramatical-
mente correto.

a) Como  um rotundo e vergonhoso fracasso – é assim 
que as autoridades e a própria sociedade deveria 
encarar os números que provam, mais uma vez, a 
incontrolável capacidade do motorista brasileiro e das 
estradas que corta o país de transformar o descanso, o 
lazer e a viagem em tragédias. 

b) Até parece que nunca divulgou-se qualquer coisa à 
respeito do perigo que se esconde nas curvas mal 
feitas e no excesso de velocidade nas rodovias, ou 
sobre a carona para a morte que representa o efeito da 
bebida sob o motorista. 

c) Foi 124 mortes, no período de 20 de dezembro até 4 
de janeiro, somente nas estradas que corta o território 
mineiro. Nas rodovias estaduais, morreram 35 pessoas 
e 475 fi caram feridas. Na malha rodoviária federal 
mineira, a tragédia teve dimensão alarmante: 89 
mortes, representando aumento de 53% em relação 
ao ano passado.

d) Afi nal, tão inaceitável quanto o tamanho da tragédia é 
o conformismo com a sua macabra repetição. Se os 
números deste fi m e começo de ano não servirem de 
combustível para uma reação fi rme e produtiva, então 
é por que já se perderam até mesmo o compromisso 
com a vida. 

e) As estatísticas estão aí a desafi ar o bom senso e, 
sobretudo, a honestidade que todos temos de ter 
para reconhecer que têm faltado indignação e atitude 
sufi cientes para se exigir e para se construir o fi m 
dessa barbárie. 
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15- Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do 
Editorial do Correio Braziliense de 7/1/2009.

Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

a) O balanço assusta e, ao mesmo tempo, causa 
indignação. Foram 7.140 acidentes nos 61 mil 
quilômetros das rodovias federais. O saldo: 435 mortos 
e 4.795 feridos.

b) Divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, os núme-
ros da Operação Fim de Ano, em vigor de 20 de de-
zembro a  4 de janeiro, demonstram, com clareza, que 
muito ainda precisa ser feito para que o asfalto não 
mate nem aleije. 

c) A história se repete com monotonia. Ano após ano, o 
balanço de acidentes nas estradas registram números 
ascendentes. Neste fi m de 2008 e início de 2009, o 
enredo não mudou.  

d) Pelos autos de infração, é possível concluir que 
a tragédia não se deve a imperfeições no asfalto, 
iluminação ou sinalização. Deve-se, sobretudo, a 
falhas humanas. 

e) Das 171.265 violações, 99.435 tiveram como causa o 
excesso de velocidade; 1.043, embriaguez. Ao ligar a 
chave de ignição, o condutor precisa ter uma certeza: 
ele tem uma arma nas mãos.

16- Um funcionário escreveu, em um documento ofi cial, o 
trecho: 

3

6

“É inquestionável o estrito cumprimento da legalidade 
nos procedimentos licitatórios e a execução de 
contratos – ceara em que existem normas que regram 
as aquisições fi nanciadas com recursos públicos, 
sobre os quais recai necessariamente a fi scalização da 
destinação que lhes tenham sido dadas.”

Ao revisar o documento, percebeu que o trecho continha 
erros gramaticais. Das cinco alterações que fez para 
eliminar os erros, uma transformou uma expressão 
gramaticalmente correta em errada. Em que opção isso 
aconteceu?

a) Inseriu a preposição “em”, na linha 3, do que resultou a 
expressão: e na execução.

b) Trocou a grafi a de “ceara”(ℓ.3) para seara.
c) Eliminou o plural de “dadas”(ℓ.6): dada.
d) Passou o verbo “tenham”(ℓ.6) para o singular: tenha.
e) Retirou o plural do pronome “lhes”(ℓ.6): lhe

17- Assinale a opção que transcreve informações sobre a 
Nota Fiscal Paulista com completa correção gramatical. 

a) A Nota Fiscal Paulista é um projeto de estimulo à 
cidadania fi scal no Estado de São Paulo, que tem 
por objetivo estimular aos consumidores a exigirem a 
entrega do documento fi scal na hora da compra.

b) Não é necessário se cadastrar no programa para 
gerar créditos, basta informar o seu CPF ou CNPJ 
no ato da compra, para consultar os seus créditos o 
consumidor deverá gerar uma senha na página Internet 
da Nota Fiscal Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), 
fornecendo algumas informações básicas.

c) Esse crédito poderá ser utilizado pelo consumidor 
de diversas formas, tais como: redução do valor do 
IPVA, crédito em conta corrente, depósito em cartão 
de crédito, ou mesmo, transferido para outra pessoa 
física.

d) Além disso, visa gerar créditos aos consumidores, 
os cidadãos e as empresas do Estado. Para isso, 
basta o consumidor solicitar o documento fi scal no 
ato da compra e informar o seu CPF ou CNPJ. Os 
estabelecimentos comerciais enviarão periodicamente 
essas informações para a Secretaria da Fazenda, que 
calculará o crédito do consumidor.  

e) O acesso à página da Nota Fiscal Paulista também 
pode ser feito pelo site da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo (www.fazenda.sp.gov.br), 
onde o procedimento, exceto em alguns casos muito 
particulares é feito totalmente pela Internet.

(http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/respostas_I.asp#3)

18- Assinale a opção que transcreve informações sobre o fol-
clore paulista com total correção gramatical e construção 
sintático-semântica coerente e coesa. 

a) Festa do Divino. A devoção ao Divino Espírito Santo 
constitui-se em um dos fortes núcleos das devoções 
populares em São Paulo. Herança do colonizador 
português, exterioriza-se de diversas formas, resultando 
sempre grandes festas, sendo estas das mais cheias 
de pompa e espetacularidade, a partir dos tempos do 
Brasil Colônia. 

b) Encontro de Batelões. No Médio Tietê, no principal 
dia da Festa do Divino, acontecem os encontros fl uviais 
das Irmandades do Divino em batelões – grandes 
barcos capaz de transportarem, em alguns casos, até 
40 pessoas. Neles, os Irmãos do Divino seguiam de 
pouso em pouso (os sítios na zona rural que acolhem a 
bandeira/folia, dando-lhes pernoite). 

c) Romarias. Um traço que se destaca na cultura 
tradicional em São Paulo são as romarias: a pé, de 
bicicleta, a cavalo, de charrete, de moto, de carro, em 
ônibus. Há romeiros que carregam cruzes por uma 
distância algumas vezes superiores a 100 quilômetros. 
São também numerosas as romarias a cavalo, com 
organizações internas, que chegam a ser complexas em 
alguns casos, verdadeiras instituições que congregam 
grande número de afi liados, acima de 1500 cavaleiros, 
e que peregrinam regularmente, algumas delas bem 
longevas.
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d) Encontro de Folia de Reis. É tão expressiva a pre-
sença das Folias de Reis no Norte e Noroeste paulista 
em que muitos dos municípios da região realizam gran-
des Encontros de Folias de Reis e chegam a mobilizar 
acima de 50 grupos em cada um, afl uxo de devotos e 
fartura de comezainas. 

e) Cavalarias ou Cavalhadas. Reunião ou marcha de 
cavaleiros com fi nalidade religiosa ou de lazer, as 
cavalarias têm sua expressão mais signifi cativa nas 
inúmeras romarias a cavalo e nas cavalarias de São 
Benedito. Com orgulho, cavaleiros e amazonas de 
todas as faixas etárias e classes sociais participam dos 
mais variados eventos populares, que acontecem à 
parte do universo country. 

(http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/sp_folclore.html)

19- Assinale a proposição verdadeira a respeito dos elementos 
linguísticos e dos efeitos de sentido do trecho.

5

10

15

Qual a razão da pujança do Estado de São Paulo? Entre 
as diversas razões que explicam o desenvolvimento de 
São Paulo, talvez a mais signifi cativa seja o conjunto 
de imigrações e migrações que povoaram o estado. 
A partir de 1887, só pela Hospedaria do Imigrante 
– conjunto de alojamentos em São Paulo – passaram 
perto de 3 milhões de pessoas. Qual era o diferencial 
desses imigrantes? Era que, apesar de pobres, 
carregavam culturas milenares que lhes possibilitaram 
trabalhar e crescer socialmente. E, fi nalmente, vieram 
os migrantes nordestinos, castigados pelo clima e 
pelos coronéis, que encontraram em São Paulo o 
seu ganha-pão. Tudo isso, mesclado às populações 
indígenas nativas e aos escravos africanos, formou 
uma população mestiça que se chama hoje de paulista, 
ou melhor, o brasileiro de São Paulo.

(Alberto Goldman, Correio Braziliense, 9/2/2009, 13.)

a) Reescreve-se com correção gramatical o seguimento 
das linhas 10 a 13: “... vieram os migrantes nordestinos 
que, castigados pelo clima e pelos coronéis, 
encontraram em São Paulo o seu ganha-pão.”

b) Se fosse retirado do texto o segmento “o conjunto 
de” (ℓ.3 e 4), o trecho permaneceria gramaticalmente 
correto, bastando, para isso, substituir “seja” por: 
sejam as.

c) Introduzindo-se uma vírgula após a palavra “milenares” 
(ℓ. 9), confere-se à oração imediatamente subsequente 
mais ênfase, sem prejuízo da correção gramatical e 
sem alteração do sentido original do período em que 
ela se insere. 

d) As duas interrogações diretas presentes no trecho 
revelam ao leitor os pontos de dúvida e incerteza do 
autor a respeito do assunto tratado. 

e) Depreende-se, dado o emprego da expressão 
retifi cadora “ou melhor” (última linha), que o autor 
prefere caracterizar como “mestiça” a população 
brasileira como um todo, preservando a pureza da raça 
para os paulistas.

20- Assinale o trecho com sintaxe e pontuação corretas. 

a) O país classifi cado entre os de maior carga tributária 
no mundo, o Brasil poderá marcar a história, este ano, 
com a aprovação da tão esperada reforma tributária 
– bandeira dos empresários e classistas envolvidos 
com a economia nacional.

b) Uma das propostas de reforma defende, em síntese, 
a especialização das bases tributárias clássicas entre 
as esferas de governo: à União cabe a competência 
dos tributos incidentes sobre a renda; aos estados e 
ao DF, os impostos instituídos sobre o consumo; e aos 
municípios, cabe os cobrados sobre o patrimônio.

c) Efetivar uma reforma tributária, não é tarefa fácil; até 
mesmo pelos mais diversos atores envolvidos, a quem 
os interesses, muitas vezes, são também distintos.

d) Não à toa, o assunto foi um dos mais polêmicos 
discutidos pelos parlamentares e um dos que marcaram 
os debates no Congresso Nacional no fi m de 2008.  

e) Ao lado da especialização das bases tributárias, o fi sco 
tem se posicionado quanto à importância de prover à 
administração tributária de autonomia orçamentária, 
fi nanceira, administrativa e funcional, assim como a 
previsão de uma lei orgânica que, inclusive foi aceita 
como emenda, pelo relator da matéria, na Câmara dos 
Deputados. 

(Roberto Kupski, Correio Braziliense, 15/1/2009, 21, com adaptações.)

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

21- A e B são os lados de um retângulo I. Ao se aumentar o 
lado A em 20% e reduzir-se o lado B em 20% obtem-se o 
retângulo II. Se, ao invés disso, se aumentar o lado B em 
20% e diminuir-se o lado A em 20%, tem-se o retângulo III. 
Pode-se afi rmar que:

a) os três retângulos têm a mesma área.
b) o retângulo III tem a maior área.
c) o retângulo II tem a maior área.
d) o retângulo I tem a maior área. 
e) os retângulos II e III têm uma área igual, maior que a do 

retângulo I.

22- Num acampamento escolar com crianças que suposta-
mente comem a mesma quantidade de comida por dia, 
havia comida sufi ciente para exatamente 60 dias. Passa-
dos 20 dias, chegaram inesperadamente mais vinte crian-
ças que supostamente comiam  a mesma quantidade de 
comida por dia que as que estavam acampadas e que 
fi caram  10 dias no local antes de seguirem viagem. Se, 
ao fi m de 50 dias, a contar do início do acampamento, 
as crianças tiveram que ir embora porque a comida havia 
acabado, quantas eram elas?

a) 20 
b) 60
c) 30
d) 120
e) 10
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23- Suponha que um carro perde por ano 20% de seu valor 
em relação ao ano anterior, uma moto perde por ano 30% 
de seu valor em relação ao ano anterior e uma bicicleta 
perde por ano 10% de seu valor em relação ao ano 
anterior.  Além disso, suponha que o carro custa o dobro 
de uma moto e uma moto o dobro de uma bicicleta. Sendo 
assim, ao fi nal de 5 anos:

a) nenhum dos 3 valerá nada.
b) o carro valerá mais que a moto e a moto valerá mais 

que a bicicleta.
c) apenas a bicicleta valerá algo.
d) a bicicleta valerá mais que o carro.
e) a bicicleta valerá mais que a moto. 

24- A negação de: Milão é a capital da Itália ou Paris é a capital 
da Inglaterra é:

a) Milão não é a capital da Itália e Paris não é a capital da 
Inglaterra.

b) Paris não é a capital da Inglaterra.
c) Milão não é a capital da Itália ou Paris não é a capital 

da Inglaterra.
d) Milão não é a capital da Itália. 
e) Milão é a capital da Itália e Paris não é a capital da 

Inglaterra.

25- Se Maria vai ao cinema, Pedro ou Paulo vão ao cinema. 
Se Paulo vai ao cinema, Teresa e Joana vão ao cinema. 
Se Pedro vai ao cinema, Teresa e Ana vão ao cinema. Se 
Tereza não foi ao cinema, pode-se afi rmar que:

a) Ana não foi ao cinema.
b) Paulo não foi ao cinema.
c) Pedro não foi ao cinema.
d) Maria não foi ao cinema. 
e) Joana não foi ao cinema.

26- Assinale a opção verdadeira.

a) 3 = 4 e 3 + 4 = 9
b) Se 3 = 3, então 3 + 4 = 9
c) Se 3 = 4, então 3 + 4 = 9
d) 3 = 4 ou  3 + 4 = 9
e) 3 = 3 se e somente se  3 + 4 = 9

27- O determinante de uma matriz 3X3 é igual a x. Se 
multiplicarmos os três elementos da 1a linha por 2 e os 
três elementos da 2a coluna por -1, o determinante será:

a) -x2

b) -2x
c) 4x2

d) x2

e) -2x2 

28- Em uma cidade, às 15 horas, a sombra de um poste de 
10 metros de altura mede 20 metros e, às 16 horas do 
mesmo dia, a sombra deste mesmo poste mede 25 m. 
Por interpolação e extrapolação lineares, calcule quanto 
mediria a sombra de um poste de 20 metros, na mesma 
cidade, às 15h30min do mesmo dia.

a) 20m
b) 35m
c) 65m
d) 50m
e) 45m

29- Considere que numa cidade 40% da população adulta 
é fumante, 40% dos adultos fumantes são mulheres e 
60% dos adultos não-fumantes são mulheres. Qual a 
probabilidade de uma pessoa adulta da cidade escolhida 
ao acaso ser uma mulher?

a) 52%
b) 48%
c) 50%
d) 44% 
e) 56%

30- Considerando os dados da questão anterior, qual a 
porcentagem das mulheres adultas que são fumantes? 

a) 7/13
b) 40%
c) 4/13
d) 60%
e) 9/13
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MATEMÁTICA FINANCEIRA E 
ESTATÍSTICA BÁSICA

(se necessário, utilize as tabelas da página 16)

31- Um capital unitário aplicado a juros gerou um montante 
de 1,1 ao fi m de 2 meses e 15 dias. Qual a taxa de juros 
simples anual de aplicação deste capital?   

a) 4%
b) 10%
c) 60% 
d) 54%
e) 48%

32- Um capital C é aplicado à taxa de juros compostos de 2% 
ao mês. Qual o valor mais próximo do montante ao fi m de 
um ano e meio?

a) 1,27C
b) 1,43C
c) 1,37C
d) 1,40C
e) 1,32C

35- O valor mais próximo da Taxa Interna de Retorno de um projeto que tem o fl uxo de caixa a seguir é de 6% ao ano, sendo 
os valores dados em R$ 1.000,00 e relativos ao fi m de cada ano:

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Valor -12 600 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 290

             
Considerando que parte do investimento do projeto é fi nanciado por um empréstimo bancário com o seguinte fl uxo de caixa, 
sendo os valores dados em R$ 1 000,00 e relativos ao fi m de cada ano:

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Valor -6 733 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Obtenha o valor mais próximo da Taxa Interna de Retorno para o acionista.

a) 6% ao ano
b) 7% ao ano
c) 10% ao ano
d) 9% ao ano
e) 8% ao ano

36- Determine a mediana das seguintes observações:

17, 12, 9, 23, 14, 6, 3, 18, 42, 25, 18, 12, 34, 5, 17, 20, 7, 8, 21, 13, 31, 24, 9.    

a) 13,5
b) 17
c) 14,5
d) 15,5
e) 14

33- Um título no valor de face de R$ 1.000,00 deve ser 
descontado três meses antes do seu vencimento. Calcule 
o valor mais próximo do desconto racional composto à 
taxa de desconto de 3% ao mês.

a) R$ 84,86
b) R$ 90,00
c) R$ 87,33
d) R$ 92,73
e) R$ 82,57

34- Um fi nanciamento no valor de R$76.060,80 deve ser pago 
em 15 prestações semestrais iguais de R$10.000,00, ven-
cendo as prestações ao fi m de cada semestre. Qual o valor 
mais próximo da parcela que corresponde à amortização 
do saldo devedor, na segunda prestação? 

a) R$ 2.394,00   
b) R$ 7.103,00
c) R$ 2.897,00
d) R$ 2.633,00
e) R$ 7.606,00
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37- Considerando que as observações apresentadas na 
questão anterior constituem uma amostra aleatória 
simples X1, X2, ..., Xn de uma variável aleatória X, 
determine o valor mais próximo da variância amostral, 
usando um estimador não tendencioso da variância de 
X.

Considere que:

 
a) 96,85
b) 92,64
c) 94,45
d) 90,57
e) 98,73

38- Dados os relativos de preços do ano 1 em relação ao ano 
0 de quatro produtos e os pesos relativos dos valores de 
cada produto no ano 0, obtenha o valor mais próximo da 
variação percentual do Índice de Preços de Laspeyres do 
ano 1 em relação ao ano 0.

Relativo de preços      1,10      1,05      1,08     1,15   
Pesos no ano 0           0,10      0,20      0,30     0,40

a) 9,9%
b) 11,3%
c) 10,8%
d) 10,4% 
e) 12,0%

39- Seja Z uma variável aleatória Normal Padrão. Dados os 
valores de z e de P(Z < z) a seguir, obtenha o valor mais 
próximo de P(-2,58 < Z < 1,96).

z                     1,96        2,17        2,33        2,41         2,58                 
P( Z < z )      0,975      0,985        0,99      0,992       0,995

a) 0,97
b) 0,985
c) 0,98
d) 0,99
e) 0,95

40- Uma amostra aleatória simples (X1 ,Y1), (X2 ,Y2), ..., (Xn,Yn) 
de duas variáveis aleatórias X e Y forneceu as seguintes 
quantidades: 

Calcule o valor mais próximo do coefi ciente de determinação 
da regressão linear de Y em X.

a) 0,85   
b) 0,83
c) 0,80
d) 0,88
e) 0,92



Cargo: Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas 11 Prova 1 - Conhecimentos Básicos - Gabarito 3

DIREITO CONSTITUCIONAL

41- Considere o texto a seguir e assinale a opção correta 
frente às normas constitucionais vigentes.

Na Constituição do Estado de São Paulo prevê-se que “fi ca 
assegurada a criação de creches nos presídios femininos e, 
às mães presidiárias, a adequada assistência aos seus fi lhos 
durante o período de amamentação” (art. 286). O Ministério 
da Saúde, na qualidade de autoridade competente para se 
manifestar sobre a duração ótima do aleitamento materno no 
Brasil, adotou o entendimento de que os Estados Membros 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) devem fortalecer 
as atividades e elaborar novos critérios para proteger, 
promover e apoiar o aleitamento materno exclusivo durante 
seis meses, como recomendação de saúde pública mundial, 
tendo em conta as conclusões da reunião consultiva 
de especialistas da OMS sobre a duração ótima do 
aleitamento materno exclusivo. Os Estados também devem 
proporcionar alimentos complementares apropriados, junto 
com a continuação da amamentação até os dois anos de 
idade ou mais, fazendo ênfases nos canais de divulgação 
social desses conceitos a fi m de induzir as comunidades 
a desenvolverem essas práticas (Organização Mundial da 
Saúde. Resolução WHA 54.2, par. 2[4]. WHO, 2001). Dessa 
forma, a amamentação exclusiva até os seis meses e, a 
partir daí, complementada por outros alimentos, que serão 
introduzidos gradativamente, até os dois anos de idade da 
criança é medida de saúde pública (BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. Organização 
Pan-Americana da Saúde. Guia alimentar para crianças 
menores de dois anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
[Série A. Normas e Manuais Técnicos; n. 107]. Disponível 
em <http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/Guiaaliment.pdf>. 
Acesso: 27 jan. 2009). No Estado de São Paulo, as crianças 
fi lhas de mulheres que cumprem pena privativa de liberdade 
em regime fechado são retiradas da companhia das respectivas 
mães cerca de dois meses antes de completarem seis meses 
de vida.

a) O artigo 286 da Constituição do Estado de São 
Paulo, embora constitucional, porque prevê a mães 
presidiárias e respectivos fi lhos direito incompatível 
com o desenvolvimento econômico do Estado, não é 
cumprido com fundamento na “reserva do possível”.

b) O mencionado Guia alimentar para crianças menores 
de dois anos, embora bem-intencionado e deva ser 
cumprido na medida do possível, não possui viabilidade 
prática de execução no que concerne a crianças fi lhas 
de mulheres presas, já que se destina a crianças cujas 
mães estejam em liberdade.

c) Se fosse inconstitucional, frente à Constituição Federal 
de 1988, o artigo 286 da Constituição do Estado de 
São Paulo poderia ser atacado por ação direta de 
inconstitucionalidade cuja competência originária para 
processar e julgar é do Tribunal de Justiça do Estado.

d) Se fosse inconstitucional, frente à Constituição Federal 
de 1988, o artigo 286 da Constituição do Estado de 
São Paulo não poderia ser atacado por ação direta de 
inconstitucionalidade por iniciativa do Governador do 
Estado.

e) O Estado de São Paulo não pode deixar de cumprir o 
artigo 286 da Constituição Estadual, que é compatível 
com os direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal de 1988 e, em caso de descumprimento, pode 
ser acionado pelo Ministério Público para cumpri-lo. 

42- Assinale a opção correta relativa à organização dos Po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário, o processo legis-
lativo, a fi scalização contábil, fi nanceira e orçamentária, 
o controle externo e os sistemas de controle interno e o 
Ministério Público, de acordo com a Constituição do Esta-
do de São Paulo.

a) A sessão legislativa não será interrompida sem 
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
e sem deliberação sobre o projeto de lei do orçamento e 
sobre as contas prestadas pelo Governador, referentes 
ao exercício anterior.

b) A Constituição estadual permite que o Poder Legislativo ou o 
Poder Judiciário deleguem atribuições ao Poder Executivo.

c) No caso de decretação de estado de sítio ou de estado 
de defesa que atinja todo ou parte do território estadual, 
a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa 
deve ser feita pelo Governador.

d) São Poderes do Estado, independentes e harmônicos 
entre si, o Ministério Público, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário. 

e) Compete ao Ministério Público a realização do concurso 
público para ingresso na atividade notarial e registral, 
tanto de titular como de preposto, não se permitindo 
que qualquer serventia fi que vaga sem abertura de 
concurso por mais de seis meses.

43- Considere os fatos hipotéticos relatados a seguir e assinale 
a opção correta frente às normas constitucionais vigentes.

Juiz de direito determinou a expedição de mandado de 
busca e apreensão de um automóvel de propriedade de 
pessoa tida como devedora do Estado de São Paulo. Os 
agentes executores do mandado tiveram difi culdade para 
localizar o endereço do executado, que era muito distante 
do fórum, e lá chegaram apenas à noite. Conversaram 
com o morador, mas ele não entregou o automóvel e nem 
autorizou a entrada dos agentes. Os agentes perceberam 
que o automóvel se encontrava na garagem anexa à casa, 
arrombaram a garagem, apreenderam o automóvel e 
o levaram ao fórum para posterior avaliação. O juiz era 
competente e os agentes executores do mandado estavam 
investidos na função que exerciam.

a) Os executores do mandado agiram ilegalmente, porque 
ninguém pode entrar na casa sem consentimento do 
morador, salvo em caso de fl agrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por deter-
minação judicial, e a garagem está compreendida no 
conceito de casa e, em razão da ilegalidade, geraram, 
para o Estado de São Paulo, o dever de indenizar o 
morador.

b) Os executores do mandado agiram ilegalmente, porque 
o valor do automóvel era muito superior ao valor da 
dívida fi scal.
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c) Os executores do mandado agiram legalmente, 
porque embora ninguém possa entrar na casa sem 
consentimento do morador, salvo em caso de fl agrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial, a garagem não possui 
nenhuma proteção contra a execução de mandados 
judiciais.

d) Os agentes executores do mandado agiram legalmente, 
porque estavam cumprindo determinação judicial. 

e) Os executores do mandado agiram legalmente, 
porque após arrombarem a garagem constataram que 
o automóvel se encontrava aberto e com a chave na 
ignição e por isso não foi necessário arrombá-lo para 
que o mandado fosse efetivamente cumprido.

44- Assinale a opção correta relativa ao sistema tributário, de 
acordo com a Constituição do Estado de São Paulo.

a) Os preços são instituídos pela utilização efetiva ou 
potencial de serviços públicos de atribuição do Estado, 
específi cos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição.

b) O Estado deve coordenar e unifi car serviços de 
fi scalização e arrecadação de tributos, e pode delegar 
à União, a outros Estados e a Municípios, e deles 
receber encargos de administração tributária.

c) A contribuição de melhoria destina-se ao custeio do 
regime previdenciário e de assistência social dos 
servidores do Estado com vistas a lhes assegurar 
melhores condições de vida.

d) O Estado não pode cobrar pedágio de forma a 
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou 
bens, por isso que o controle da utilização de vias 
conservadas pelo Poder Público Estadual deve ser 
terceirizado.

e) A receita pública é constituída por tributos, preços e 
outros ingressos, sendo que as taxas são fi xadas pelo 
Executivo, observadas as normas gerais de Direito 
Financeiro e as leis atinentes à espécie. 

45- Assinale a opção correta relativa às fi nanças públicas, de 
acordo com a Constituição do Estado de São Paulo.

a) A autorização específi ca na lei de diretrizes 
orçamentárias é um dos requisitos para a admissão de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas 
públicas e sociedades de economia mista.

b) Os recursos correspondentes às dotações orçamen-
tárias, excetuados os créditos suplementares e espe-
ciais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada 
mês, em duodécimos.

c) Os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como o 
Tribunal de Contas e o Ministério Público devem 
publicar, até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da respectiva execução 
orçamentária. 

d) Os recursos fi nanceiros, provenientes da exploração 
de gás natural, que couberem aos Municípios serão 
aplicados obrigatoriamente na construção, desenvolvi-
mento e manutenção do sistema regional de gás cana-
lizado.

e) A inexistência de dotação orçamentária para atender 
às projeções de despesa de pessoal não constitui 
impedimento para a criação de cargos ou a alteração 
de estrutura de carreiras, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas 
públicas e sociedades de economia mista.

46- Assinale a opção correta relativamente à organização da 
administração pública, de acordo com a Constituição do 
Estado de São Paulo.

a) A administração pública direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes do Estado, deve obedecer aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, segurança jurídica, interesse 
público e efi ciência.

b) É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso 
por concurso público na administração direta, empresa 
pública, sociedade de economia mista, autarquia e 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, 
respeitando-se apenas o limite constitucional para 
aposentadoria compulsória.

c) É obrigatória a declaração pública de bens, antes da 
posse e depois do desligamento, de todo o dirigente do 
Ministério Público, bem como dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, e dos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive autarquias e fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

d) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas da administração pública direta, 
indireta, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e órgãos controlados pelo Poder 
Público deverá ter caráter educacional, informativo e 
de orientação social, e não poderá ser veiculada fora 
do território do Estado.

e) É obrigatória a existência de um Diretor-Representante 
e de um Conselho de Representantes, eleitos pelos 
servidores e empregados públicos, nos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive 
autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público. 
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47- Assinale a opção correta relativa ao regime jurídico dos 
servidores públicos, de acordo com a Constituição do 
Estado de São Paulo.

a) Os servidores da administração pública direta, das 
autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público, das empresas públicas e sociedades de 
economia mista terão regime jurídico único e planos de 
carreira.

b) Ao servidor é assegurado o direito de remoção para 
igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, 
se este também for servidor ou titular de mandato 
eletivo estadual ou municipal, independentemente da 
existência de vaga, nos termos da lei.

c) Após sessenta dias decorridos da apresentação do 
pedido de aposentadoria voluntária, instruído com 
prova de ter cumprido os requisitos necessários 
à obtenção do direito, o servidor poderá cessar o 
exercício da função pública, independentemente de 
qualquer formalidade.

d) Aos servidores titulares de cargos abrangidos pelo 
regime jurídico único é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio fi nanceiro e atuarial 
e o disposto na Constituição estadual. 

e) Os servidores titulares de cargos abrangidos pelo 
regime jurídico único, desde que tenham completado 
cinco anos de efetivo exercício, terão computado, para 
efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo 
de contribuição federal, estadual ou municipal, assim 
como, nos termos da lei, o tempo de contribuição 
ao regime geral de previdência social decorrente de 
atividade de natureza privada, rural ou urbana, hipótese 
em que os diversos sistemas de previdência social se 
compensarão fi nanceiramente, segundo os critérios 
estabelecidos em lei.

48- Assinale a opção correta relativa à classifi cação da 
Constituição Federal de 1988.

a) É costumeira, rígida, analítica.
b) É parcialmente inalterável, outorgada, sintética.
c) É rígida, outorgada, analítica.
d) É rígida, parcialmente inalterável, promulgada. 
e) É fl exível, promulgada, analítica.

49- As opções desta questão contêm fundamentos e objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, nos 
termos da Constituição Federal de 1988. Assinale a opção 
que contempla apenas fundamentos.

a) Soberania, solidariedade, valor social do trabalho.
b) Cidadania, justiça, dignidade da pessoa humana.
c) Cidadania, soberania, valor social da livre iniciativa. 
d) Liberdade, justiça, pluralismo político.
e) Garantia do desenvolvimento nacional, solidariedade, 

dignidade da pessoa humana.

50- Assinale a opção correta relativa à organização política 
e administrativa do Estado brasileiro, de acordo com a 
previsão contida na Constituição Federal de 1988.

a) Compete aos Municípios explorar diretamente, ou 
mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado.

b) Cabe aos Estados organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial.

c) Cabe aos Estados planejar e promover a defesa per-
manente contra as calamidades públicas, especial-
mente as secas e as inundações.

d) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre desapropriação.

e) Os Estados podem instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum. 

DIREITO ADMINISTRATIVO

51- Acerca da organização administrativa do Estado de São 
Paulo, assinale a opção correta.  

a) A criação de uma empresa pública é feita diretamente 
por autorização do Secretário de Estado da respectiva 
pasta à qual está vinculada, seguida da aprovação, 
pelo Governador do Estado.

b) A empresa pública pode criar subsidiária diretamente 
por ordem de seu Presidente, com a subsequente 
aquiescência do Governador do Estado.

c) As empresas públicas e sociedades de economia 
mista não estão vinculadas aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, fi nalidade, motivação, interesse público 
e efi ciência.

d) É obrigatória a eleição pelos servidores e empregados 
públicos de um Diretor-Representante e de um 
Conselho de Representantes nas autarquias, assim 
como nas sociedades de economia mista e fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público. 

e) As sociedades de economia mista, por se tratarem 
de pessoas jurídicas com personalidade jurídica de 
direito privado, quando publicarem programas, obras 
ou serviços de suas atividades, não estão vinculadas à 
vedação de não inserirem nomes, símbolos e imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades.
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55- Acerca dos serviços públicos, assinale a opção correta.

a) Vários são os conceitos encontrados na doutrina 
para serviços públicos, podendo-se destacar como 
toda atividade material que a lei atribui ao Estado 
para que a exerça diretamente ou por meio de outras 
pessoas (delegados), com o objetivo de satisfazer às 
necessidades coletivas, respeitando-se, em todo caso, 
o regime jurídico inteiramente público.

b) A legislação do serviço público tem avançado, 
apresentando modelos mais modernos de prestação, 
em que se destaca, por exemplo, a parceria público-
privada, com duas previsões legais: patrocinada ou 
administrativa.

c) Para que seja encarada a atividade do Estado como 
serviço público, deve-se respeitar a gratuidade quando 
de sua aquisição pelo usuário.

d) São princípios relacionados ao serviço público: con-
tinuidade do serviço público, imutabilidade do regime 
jurídico e o da igualdade dos usuários.

e) Pode-se dizer que toda atividade de interesse público 
é serviço público. 

56- Acerca do Pregão, assinale o item correto.

a) É vedada a exigência de garantia de proposta.
b) Tem como limite máximo estimado para realização da 

contratação o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
c) A utilização do Pregão, preferencialmente, deve ser 

feita por meio de participação direta dos interessados, 
com lances verbais.

d) Corresponde à modalidade de licitação para aquisição 
de bens e serviços especiais e diferenciados. 

e) Aplica-se, unicamente, no âmbito da União.

57- Acerca do regime jurídico da licitação, Lei n. 8.666/93 e 
Legislações Estaduais nos 13.121/2008 e 13.122/2008, 
julgue o item verdadeiro.

a) Subordinam-se ao regime da Lei n. 8.666/93 os órgãos 
da administração direta e indireta, excetuando-se, em 
todo caso, as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, pois possuem personalidade jurídica 
de direito privado.

b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre in-
teressados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualifi cação.

c) Entende-se por dispensável a licitação quando não há 
a possibilidade de competição, porque só existe um 
objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da 
Administração, sendo inviável realizar a licitação.

d) O Estado de São Paulo concede tratamento dife-
renciado e simplifi cado para as microempresas e as 
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei n. 
13.122/2008, promovendo a descentralização terri-
torial do processo licitatório, não se aplicando esse 
regime nas licitações feitas pelos Poderes Judiciário 
e Legislativo.

52- Quanto aos princípios direcionados à Administração 
Pública, assinale a opção correta. 

a) O ato administrativo em consonância com a lei, mas 
que ofende os bons costumes, as regras da boa 
administração e os princípios de justiça, viola o princípio 
da moralidade.

b) A Administração Pública pode, por ato administrativo, 
conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações 
ou impor vedações aos administrados.

c) É decorrência do princípio da publicidade a proibição 
de que conste nome, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos em divulgação de atos, programas 
ou campanhas de órgãos públicos.

d) O princípio da legalidade signifi ca que existe autonomia 
de vontade nas relações travadas pela Administração 
Pública, ou seja, é permitido fazer tudo aquilo que a lei 
não proíbe. 

e) O modo de atuação do agente público, em que se 
espera melhor desempenho de suas funções, visando 
alcançar os melhores resultados e com o menor 
custo possível, decorre diretamente do princípio da 
razoabilidade.

53- Acerca dos servidores públicos e da Constituição Federal 
de 1988, assinale a opção correta.

a) As nomeações para cargo em comissão, declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração, dependem de 
seleção simplifi cada para admissão.

b) É vedada a contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público.

c) É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público.

d) A administração fazendária e seus servidores fi scais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos. 

e) É permitida a acumulação remunerada de cargos 
públicos, independentemente da compatibilidade de 
horário, mas desde que sejam dois cargos de médico.

54- Considerando o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de São Paulo, Lei Estadual n. 10.261/68, 
assinale a opção correta.

a) As nomeações, em caráter vitalício, ocorrem quando 
se tratarem de cargos efetivos.

b) Remoção é uma forma de provimento em cargo 
público.

c) São exemplos de provimento dos cargos públicos: 
nomeação, transferência, reintegração e acesso. 

d) A reintegração é a transferência de um para outro cargo 
de provimento efetivo.

e) O acesso é o ato pelo qual o aposentado reingressa no 
serviço público a pedido ou ex-offi cio.
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e) São modalidades de licitação: a de menor preço, a de 
melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior lance 
ou oferta. 

58- Acerca do registro de preço, Decreto Estadual                         
n. 47.945/2003, que regulamenta o Sistema de Registro 
de Preços (art. 15 da Lei Federal n. 8.666/1993) e da 
Lei Estadual n. 6.544/1989, e artigo 11 da Lei Federal                
n. 10.520/2002, assinale o item correto.

a) O registro de preço será precedido de pesquisa no 
mercado em, no máximo, cinco empresas.

b) As compras devem ser quitadas em parcela única, 
visando economicidade.

c) As compras, pelo setor público, devem ser submetidas 
às condições de aquisição e pagamento semelhantes 
às do setor privado. 

d) A validade do registro de preço é de até 2 (dois) anos.
e) Os cidadãos não podem impugnar preço constante do 

quadro geral em razão de incompatibilidade desse com 
o preço vigente no mercado.

59- Acerca da teoria geral do ato administrativo, assinale a   
opção correta.

a) Ato administrativo discricionário é aquele em que a 
lei não deixou opções, estabelecendo que, diante de 
determinados requisitos, a Administração deve agir de 
tal ou qual forma.

b) O decreto não pode ser considerado como ato admi-
nistrativo, pois representa, em verdade, manifestação 
legislativa por parte do Poder Executivo.

c) O ato administrativo não está sujeito a controle jurisdi-
cional.

d) Todo ato praticado no exercício da função administrativa 
é ato administrativo.

e) Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado 
pelo qual a Administração faculta àquele que preencha 
os requisitos legais o exercício de uma atividade. 

60- Em relação ao procedimento administrativo, no âmbito da 
Administração Pública Estadual de São Paulo, regulado 
pela Lei n. 10.177/98, assinale o item correto.

a) Todos os sujeitos que forem afetados por decisão 
administrativa podem recorrer em defesa de interesse 
ou direito, independentemente de terem participado do 
procedimento administrativo. 

b) Os procedimentos serão impulsionados e instruídos 
de ofício, ou seja, necessitam de manifestação do 
interessado para sua tramitação, sendo primado pelo 
formalismo em seu curso.

c) O órgão ou entidade da Administração estadual que 
necessitar de informações de outro para instrução 
de procedimento administrativo, deve requisitá-las 
mediante ofício, com observância da vinculação 
hierárquica.

d) Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, 
entre outros requisitos de validade, a igualdade entre 
os administrados e o devido processo legal, sendo 
prescindível a ouvida do administrado (interessado).

e) O Estado de São Paulo pode se recusar à expedição 
de certidão, em despacho imotivado, sobre atos, 
contratos, decisões ou pareceres constantes de 
registros ou autos de procedimentos, quando a 
informação solicitada colocar em comprovado risco a 
segurança da sociedade ou do Estado.
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TABELAS UTILIZÁVEIS NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA

 TABELA I  FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL         -      an = (1 + i)n

n/i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 1,010000 1,020000 1,030000 1,040000 1,050000 1,060000 1,070000 1,080000 1,090000 1,100000 1,120000 1,150000 1,180000
2 1,020100 1,040400 1,060900 1,081600 1,102500 1,123600 1,144900 1,166400 1,188100 1,210000 1,254400 1,322500 1,392400
3 1,030301 1,061208 1,092727 1,124864 1,157625 1,191016 1,225043 1,259712 1,295029 1,331000 1,404928 1,520875 1,643032
4 1,040604 1,082432 1,125508 1,169858 1,215506 1,262476 1,310796 1,360488 1,411581 1,464100 1,573519 1,749006 1,938777
5 1,051010 1,104081 1,159274 1,216652 1,276281 1,338225 1,402552 1,469329 1,538624 1,610510 1,762341 2,011357 2,287758
6 1,061520 1,126162 1,194052 1,265319 1,340095 1,418519 1,500730 1,586874 1,677100 1,771561 1,973822 2,313061 2,699554
7 1,072135 1,148685 1,229873 1,315931 1,407100 1,503630 1,605781 1,713824 1,828039 1,948717 2,210681 2,660020 3,185474
8 1,082856 1,171659 1,266770 1,368569 1,477455 1,593848 1,718186 1,850930 1,992562 2,143588 2,475963 3,059023 3,758859
9 1,093685 1,195092 1,304773 1,423311 1,551328 1,689478 1,838459 1,999004 2,171893 2,357947 2,773078 3,517876 4,435454
10 1,104622 1,218994 1,343916 1,480244 1,628894 1,790847 1,967151 2,158925 2,367363 2,593742 3,105848 4,045558 5,233835
11 1,115668 1,243374 1,384233 1,539454 1,710339 1,898298 2,104852 2,331639 2,580426 2,853116 3,478549 4,652391 6,175926
12 1,126825 1,268242 1,425760 1,601032 1,795856 2,012196 2,252191 2,518170 2,812665 3,138428 3,895975 5,350250 7,287592
13 1,138093 1,293606 1,468533 1,665073 1,885649 2,132928 2,409845 2,719623 3,065804 3,452271 4,363493 6,152787 8,599359
14 1,149474 1,319479 1,512589 1,731676 1,979931 2,260903 2,578534 2,937193 3,341727 3,797498 4,887112 7,075706 10,147244
15 1,160969 1,345868 1,557967 1,800943 2,078928 2,396558 2,759031 3,172169 3,642482 4,177248 5,473565 8,137061 11,973748
16 1,172578 1,372786 1,604706 1,872981 2,182874 2,540351 2,952164 3,425942 3,970306 4,594972 6,130393 9,357621 14,129022
17 1,184304 1,400241 1,652847 1,947900 2,292018 2,692772 3,158815 3,700018 4,327633 5,054470 6,866040 10,761264 16,672246
18 1,196147 1,428246 1,702433 2,025816 2,406619 2,854339 3,379932 3,996019 4,717120 5,559917 7,689966 12,375453 19,673251

TABELA II            FATOR DE VALOR ATUAL DE UMA SÉRIE DE PAGAMENTOS IGUAIS           -          
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i/n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 0,990099 0,980392 0,970874 0,961538 0,952381 0,943396 0,934579 0,925926 0,917431 0,909091 0,892857 0,869565 0,847457
2 1,970395 1,941561 1,913469 1,886094 1,859410 1,833393 1,808018 1,783265 1,759111 1,735537 1,690051 1,625709 1,565642
3 2,940985 2,883883 2,828611 2,775091 2,723248 2,673012 2,624316 2,577097 2,531295 2,486852 2,401831 2,283225 2,174273
4 3,091965 3,807728 3,717098 3,629895 3,545951 3,465105 3,387211 3,312127 3,239720 3,169865 3,037349 2,854978 2,690062
5 4,853431 4,713459 4,579707 4,451822 4,329476 4,212364 4,100197 3,992710 3,889651 3,790787 3,604776 3,352155 3,127171
6 5,795476 5,601431 5,417191 5,242137 5,075692 4,917324 4,766539 4,622879 4,485918 4,355261 4,111407 3,784482 3,497602
7 6,728194 6,471991 6,230283 6,002054 5,786373 5,582381 5,389289 5,206370 5,032953 4,868419 4,563756 4,160420 3,811527
8 7,651678 7,325481 7,019692 6,732745 6,463213 6,209794 5,971298 5,746639 5,534819 5,334926 4,967640 4,487321 4,077566
9 8,566017 8,162237 7,786109 7,435331 7,107821 6,801692 6,515232 6,246888 5,995247 5,759024 5,328250 4,771584 4,303022
10 9,471304 8,982585 8,530203 8,110896 7,721735 7,360087 7,023581 6,710081 6,417657 6,144567 5,650223 5,018768 4,494086
11 10,367628 9,786848 9,252624 8,760477 8,306414 7,886874 7,498674 7,138964 6,805190 6,495061 5,937699 5,233712 4,656005
12 11,255077 10,575341 9,954004 9,385074 8,863251 8,383844 7,942686 7,536078 7,160725 6,813692 6,194374 5,420619 4,793225
13 12,133740 11,348374 10,634955 9,985648 9,393573 8,852683 8,357650 7,903776 7,486904 7,103356 6,423548 5,583147 4,909513
14 13,003703 12,106249 11,296073 10,563123 9,898641 9,294984 8,745468 8,244237 7,786150 7,366687 6,628168 5,724475 5,008062
15 13,865052 12,849263 11,937935 11,118387 10,379658 9,712249 9,107914 8,559478 8,060688 7,606079 6,810864 5,847370 5,091578
16 14,717874 13,577709 12,561102 11,652295 10,837769 10,105895 9,446648 8,851369 8,312558 7,823708 6,973986 5,954235 5,162354
17 15,562251 14,291872 13,166118 12,165669 11,274066 10,477259 9,763223 9,121638 8,543631 8,021553 7,119630 6,047161 5,222334
18 16,398268 14,992031 13,753513 12,659297 11,689587 10,827604 10,059087 9,371887 8,755625 8,201412 7,249670 6,127966 5,273164

TABELA III     FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE DE PAGAMENTOS IGUAIS   -   
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i/n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
2 2,010000 2,020000 2,030000 2,040000 2,050000 2,060000 2,070000 2,080000 2,090000 2,100000 2,120000 2,150000 2,180000
3 3,030100 3,060400 3,090900 3,121600 3,152500 3,183600 3,214900 3,246400 3,278100 3,310000 3,374400 3,472500 3,572400
4 4,060401 4,121608 4,183627 4,246464 4,310125 4,374616 4,439943 4,506112 4,573129 4,641000 4,779328 4,993375 5,215432
5 5,101005 5,204040 5,309136 5,416322 5,525631 5,637093 5,750739 5,866601 5,984710 6,105100 6,352847 6,742381 7,154210
6 6,152015 6,308121 6,468410 6,632975 6,801913 6,975318 7,153291 7,335929 7,523334 7,715610 8,115189 8,753738 9,441968
7 7,213535 7,434283 7,662462 7,898294 8,142008 8,393837 8,654021 8,922803 9,200434 9,487171 10,089012 11,066799 12,141522
8 8,285670 8,582969 8,892336 9,214226 9,549109 9,897468 10,259802 10,636627 11,028474 11,435888 12,299693 13,726819 15,326996
9 9,368527 9,754628 10,159106 10,582795 11,026564 11,491316 11,977989 12,487558 13,021036 13,579477 14,775656 16,785842 19,085855

10 10,462212 10,949721 11,463879 12,006107 12,577892 13,180795 13,816448 14,486562 15,192930 15,937424 17,548735 20,303718 23,521309
11 11,566834 12,168715 12,807795 13,486351 14,206787 14,971642 15,783599 16,645487 17,560293 18,531167 20,654583 24,349276 28,755144
12 12,682503 13,412090 14,192029 15,025805 15,917126 16,869941 17,888451 18,977126 20,140720 21,384284 24,133133 29,001667 34,931070
13 13,809328 14,680331 15,617790 16,626837 17,712983 18,882137 20,140643 21,495296 22,953384 24,522712 28,029109 34,351917 42,218663
14 14,947421 15,973938 17,086324 18,291911 19,598632 21,015066 22,550488 24,214920 26,019189 27,974983 32,392602 40,504705 50,818022
15 16,096895 17,293417 18,598914 20,023587 21,578563 23,275970 25,129022 27,152114 29,360916 31,772481 37,279714 47,580411 60,965266
16 17,257864 18,639285 20,156881 21,824531 23,657492 25,672528 27,888053 30,324283 33,003398 35,949730 42,753280 55,717472 72,939014
17 18,430443 20,012071 21,761588 23,697512 25,840366 28,212880 30,840217 33,750225 36,973704 40,544703 48,883674 65,075093 87,068036
18 19,614747 21,412312 23,414435 25,645413 28,132384 30,905652 33,999035 37,450244 41,301338 45,599173 55,749715 75,836357 103,740283


