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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

1 - A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar 
da sala e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do 
recinto, após aposição em ata de suas respectivas 
assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o caderno de questões. 
 
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

 
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que 

contém 40 questões objetivas, está completo. 
2 - Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no 

cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe 
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o 
cartão de respostas no espaço apropriado. 

3 - Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de 
Perguntas é o mesmo. 

4 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser 
rasurado, amassado, dobrado nem manchado. 

5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco 
alternativas de respostas, apenas uma das quais está 
correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo 
contínuo e denso. 

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta 
será considerada errada mesmo que uma das alternativas 
indicadas seja a correta.  

 
              

AGENDA 
 
 29/03/2010, divulgação do gabarito da

Prova objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 
 
 30 e 31/03/2010, recursos contra

formulação e conteúdos da Prova Objetiva
na Internet: http://concursos.biorio.org.br
até as 17h 
 
 12/04/2010, divulgação do resultado

da análise dos recursos da Prova Objetiva. 
 
 13/04/2010, divulgação do Resultado

Final da Prova Objetiva. 
 
 
 Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;  
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br  
E-mail:  
barramansa2010@biorio.org.br 
 
Posto de Atendimento:  
Av. Pref. João Chiesse Filho no 650 (antigo
quartel do exército) 
9h às 12h e das 13h30min às 17h 

 

A
plicação:28/m

arço

http://concursos.biorio.org.br/
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Estado do Rio de Janeiro 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Organização: BIORIO Concursos 

 
 

SE FÔSSEMOS FEITOS PARA DURAR 120 ANOS 
 
 

        Vem aí o mundo dos homens e mulheres centenários. 
Alguns cientistas defendem que a ciência deve colocar 
todos os instrumentos possíveis a serviço do objetivo de 
estender a vida e de retardar o envelhecimento, mesmo que 
o ser humano não tenha sido planejado para isso. A 
medicina do século XX identificou e eliminou as causas 
das doenças infecciosas, o que, junto com uma série de 
mudanças no estilo de vida, como trabalhos menos 
pesados, ajudou a aumentar a média de vida da população. 
A medicina do século XXI procura a solução para as 
doenças vasculares, o câncer, as patologias degenerativas e 
as inflamações crônicas, males que acometem com 
frequência pessoas idosas. A engenharia genética promete 
ser a chave para curá-los e, portanto, para ampliar o limite 
da longevidade humana. Já se conseguiu localizar o gene 
que determina o prolongamento da vida em ratos. Em 
experimentos, o tempo de vida desses animais foi 
aumentado em até 30%. Os pesquisadores acham que no 
futuro será possível fazer o mesmo com os seres humanos. 
A questão é saber quais são limites para a extensão da vida 
humana.  
        Cientistas americanos fizeram um exercício de 
imaginar como teria de ser o corpo de uma pessoa 
centenária e totalmente saudável, construído para a 
longevidade. O resultado é uma figura grotesca, que nem a 
mais avançada das engenharias genéticas poderia 
conceber. Nós seríamos criaturas mais baixas, mais 
cabeçudas, mais orelhudas, encurvadas, de coxas e quadris 
mais largos. Tudo para evitar o desgaste natural causado 
pelo uso prolongado do corpo. Sem essas e outras 
mudanças, os idosos continuariam sofrendo com ossos 
frágeis, discos da coluna gastos, ligamentos destruídos, 
varizes, cataratas, perda de audição e hérnias. Uma das 
características estruturais mais importantes que 
precisariam ser modificadas é a coluna vertebral, que 
costuma apresentar os primeiros sinais de desgaste muito 
cedo. 
        Além da adaptação fisiológica, em uma sociedade em 
que o número de aposentados é maior que o de pessoas em 
atividade, o sistema poderia entrar em colapso, pois, em 
muitos países, as pessoas param de trabalhar quando 
entram na faixa dos 60 anos. Se fosse possível superar as 
limitações estruturais do corpo humano, controlar a 
degeneração dos órgãos e estender a vida para além dos 
120 anos, ainda teríamos de reorganizar o sistema 
econômico e social.  

 
                            (Revista Veja, 03/03/2004. Com adaptações)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 - Da compreensão geral do texto, pode-se concluir que:  
 
(A) a sociedade se preparou para suportar a vida além dos 120 

anos; 
(B) a descoberta da cura para doenças da velhice motivou o 

sonho da longevidade; 
(C) o aumento da expectativa média de vida humana foi uma 

conquista do século XX; 
(D) a crença no homem centenário foi unanimidade entre os 

cientistas; 
(E) o prolongamento da vida humana foi obtido em 

laboratório. 
 
 
02 - O item em que se representa uma oposição central ao 
desenvolvimento do tema é:  

10 

 
(A) medicina versus economia;  
(B) ratos versus humanos; 
(C) ciência versus improvisação;  
(D) aparência versus vaidade; 
(E) sonho versus realidade. 
 
 
03 - A oração subordinada adverbial iniciada por mesmo que 
(L.04) tem valor:  

20 

 
(A) concessivo;  
(B) temporal; 
(C) conformativo; 
(D) condicional;  
(E) proporcional. 
 
 

30 04 - males que acometem com frequência pessoas idosas. 
 
Tal qual o vocábulo destacado, pode se flexionar em número a 
palavra sublinhada em:  
 
(A) Faça-se direito o teste no laboratório; 
(B) Não há verba suficiente para o projeto; 
(C) Ele anda meio devagar por causa da idade; 
(D) A descoberta é bastante animadora; 
(E) O médico foi muito simpático com a família. 
 40 
 
05 - A expressão destacada NÃO é complemento nominal no 
item:  
 
(A) Degeneração dos órgãos; 
(B) Prolongamento da vida; 
(C) Medicina do século XX;  
(D) Uso do corpo; 
(E) Causas das doenças. 
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06 - No contexto da frase o sistema poderia entrar em colapso, 
NÃO é sinônima de colapso a palavra:  
 
(A) instabilidade; 
(B) conflito; 
(C) crise;  
(D) discussão; 
(E) desequilíbrio. 
 
 
07 - Assinale a frase cujo verbo tem a mesma regência de Vem 
(L.01):  
 
(A) O doutor escreveu o artigo para a revista; 
(B) O problema precisa de solução urgente; 
(C) A experiência obedeceu a protocolo internacional; 
(D) A vida do rato virou notícia; 
(E) O homem centenário já nasceu. 
 
 
08 - Sobre a palavra los (L.14), é correto dizer que:  
 
(A) deve ser substituída por “a eles”, pois está numa forma de 

escrita popular.  
(B) pode, sem prejuízo da norma, posicionar-se no meio do 

verbo: curá-los-á. 
(C) é um artigo definido e refere-se a um ser exterior ao texto: 

velhos. 
(D) é pronome e estabelece relação de significado com a 

expressão “males”. 
(E) é sinônima de “pessoas idosas” e, portanto, deveria estar 

no feminino. 
 
 
09 - A medicina do século XX identificou e eliminou as causas 
das doenças infecciosas. 
 
Está INCORRETA a análise sintática do seguinte termo desse 
período:  
 
(A) causas é núcleo do objeto direto; 
(B) A é adjunto adnominal; 
(C) identificou é núcleo do predicado verbal; 
(D) do século XX é objeto indireto; 
(E) medicina é núcleo de sujeito simples. 
 
 
10 - A locução que substitui corretamente o adjetivo vasculares 
(L.11) é:  
 
(A) de ouvidos; 
(B) de rins; 
(C) de vasos; 
(D) de pulmões; 
(E) de coração. 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

11 - A interseção do conjunto dos números racionais com o 
conjunto dos números reais é o conjunto: 
 
(A) dos números inteiros; 
(B) dos números racionais; 
(C) dos números reais; 
(D) vazio; 
(E) dos números naturais. 
 
 
12 - Um caixa automático só tem notas de R$ 5,00, R$ 10,00 e 
R$ 20,00. Se você fizer um saque de R$ 40,00, o número de 
modos diferentes de você receber a quantia é igual a: 
 
(A) 12; 
(B) 15; 
(C) 24; 
(D) 9; 
(E) 10. 
 
 
13 - O Torneio Início era um torneio de futebol que iniciava a 
temporada futebolística no Rio de Janeiro na década de 1960. 
Nesse torneio, cada jogo durava apenas alguns minutos e, em 
caso de empate, havia cobrança de pênaltis. O vencedor seguia 
na competição, o perdedor era eliminado. O torneio seguia até 
que sobrassem apenas duas equipes que então decidiam o 
campeonato em um único jogo final. Se um torneio como esse 
for disputado por 83 times, o número total de jogos será     
igual a: 
 
(A) 128; 
(B) 466; 
(C) 1.218; 
(D) 46; 
(E) 82. 
 
 
14 - Numa certa cidade, das pessoas que frequentam o estádio 
de futebol, 50% torcem pelo Barra Mansa, 30% pelo Fênix e 
20%, pelo Várzea. Dos torcedores do Barra Mansa, 40% são 
mulheres. Já as porcentagens de mulheres entre os torcedores 
do Fênix e do Várzea são respectivamente 20% e 10%. Nesse 
caso, a porcentagem total de mulheres entre os torcedores que 
freqüentam o estádio nessa cidade é igual a: 
 
(A) 28%; 
(B) 30%; 
(C) 32%; 
(D) 24%; 
(E) 26%. 
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15 - Numa urna há três bolas numeradas: 1, 2 e 3. Se duas 
bolas forem sorteadas ao acaso com reposição, ou seja, sorteia-
se uma primeira bola, observa-se seu número, devolve-se a 
bola à urna e então sorteia-se a segunda bola, a probabilidade 
de que a soma dos dois números sorteados seja igual a 5 ou 6 é 
igual a: 
 
(A) 1/4; 
(B) 1/3; 
(C) 1/2; 
(D) 1/6; 
(E) 1/5. 
 
 
16 - Uma progressão geométrica tem primeiro termo igual a 2 e 
razão 5. O quarto termo é igual a: 
 
(A) 150; 
(B) 200; 
(C) 250; 
(D) 25; 
(E) 50. 
 
 
17 - Adriano pegou um empréstimo de R$ 5.000,00 com um 
amigo e combinou pagá-lo com uma taxa de juros (compostos) 
de 3% ao mês. Se ele quitar o empréstimo decorridos dois 
meses, deve pagar a seguinte quantia: 
 
(A) R$ 5.312,50; 
(B) R$ 5.320,00; 
(C) R$ 5.322,20; 
(D) R$ 5.300,00; 
(E) R$ 5.304,50.   
 
 
18 - O coeficiente do termo relativo a x3y12 da expansão em 
Binômio de Newton de (x + y)15 é: 
 
(A) 250; 
(B) 325; 
(C) 455; 
(D) 185; 
(E) 220. 
 
 
19 - O treinador do glorioso time de futebol do Ajax F.C. tem, 
em seu elenco, seis atacantes, mas seu esquema tático usa dois 
atacantes apenas, de modo que sempre dois atacantes são 
escalados para compor o par atacante da equipe. O número de 
diferentes pares de atacantes que o técnico pode escalar é   
igual a: 
 
(A) 15; 
(B) 18; 
(C) 24; 
(D) 6; 
(E) 12. 

 
 
 

 
20 - A média e a mediana das idades de um grupo de vinte 
pessoas são, respectivamente, 22,5 e 23. Daqui a quatro anos, a 
média e a mediana desse mesmo grupo serão respectivamente: 
 
(A) 24,5 e 27; 
(B) 24,5 e 25; 
(C) 25,0 e 26; 
(D) 26,5 e 27; 
(E) 22,5 e 23. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
21 - Para selecionar um documento inteiro que esteja sendo 
editado no Microsoft Word 2003 (instalado em português) 
podemos utilizar o comando representado pela seguinte 
combinação de teclas (essa combinação significa pressionar a 
tecla control, ou ctrl, simultaneamente à letra correspondente, 
por exemplo, Ctrl + L significa pressionar a tecla control 
simultaneamente à tecla L): 
 
(A) Ctrl + X; 
(B) Ctrl + V; 
(C) Ctrl + I; 
(D) Ctrl + T; 
(E) Ctrl + C. 
 
 
22 - Considere as assertivas a seguir relacionadas ao Microsoft 
Word 2003. 
 

I - Uma vez que você salvou um documento do Word 
você não poderá salvá-lo novamente usando um nome 
diferente; 

II - O Word só permite a abertura de arquivos criados por 
ele; 

III - O botão REFAZER só fica disponível depois que o 
botão DESFAZER tenha sido usado. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) II, apenas; 
(B) III, apenas; 
(C) I, apenas; 
(D) I e II, apenas; 
(E) II e III, apenas.  
 
 
23 - A extensão de um arquivo que contém um modelo do 
Microsoft Word 2003 é: 
 
(A) .dom; 
(B) .tmw; 
(C) .dot; 
(D) .mwo; 
(E) .tmp. 
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24 - No Microsoft Word 2003, instalado em português, a 
combinação de teclas Ctrl + N (as teclas Control e N 
pressionadas simultaneamente) executa a seguinte ação: 
 
(A) define o arquivo corrente como um novo modelo padrão; 
(B) insere uma nota de rodapé no documento ; 
(C) coloca o texto que esteja selecionado em negrito; 
(D) salva o arquivo corrente com o mesmo nome; 
(E) remove todo o documento corrente e fecha o Word. 
 
 
25 - Considere as seguintes assertivas sobre funções usadas no 
Microsoft Excel, instalado em português: 
 

I - A função ABS retorna o valor absoluto (sem sinal) 
de um número; 

II - A função AGORA retorna a data e hora atuais; 
III - A função MAXIMO retorna o MDC entre os 

números apresentados como argumentos. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) III, apenas; 
(B) I e II, apenas; 
(C) II e III, apenas; 
(D) I, apenas; 
(E) II, apenas. 
 
 
26 - Um usuário do Microsoft Excel copiou a fórmula 
=$A$1+$B$1 que estava na célula A10 para a célula A12. A 
fórmula na célula A12 será: 
 
(A) =$A$10+$B$10 
(B) =$A$1+$B$1 
(C) =$A$13+$B$13 
(D) =$A$12+$B$12 
(E) =$A$3+$B$3 
 
 
27 - O programa gerenciador de arquivos do sistema 
operacional Microsoft Windows XP através do qual é possível 
copiar, excluir, mover e renomear arquivos é o: 
 
(A) Windows Advanced Registry; 
(B) Windows Advisor; 
(C) Windows Aero; 
(D) Windows Desktop; 
(E) Windows Explorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
28 - Considere um computador instalado de forma padrão com 
o sistema operacional Microsoft Windows XP e com a 
instalação completa do pacote Microsoft Office. A opção a 
seguir que associa corretamente uma extensão de nome de 
arquivo com o programa que abre este arquivo e está associado 
a ele de forma padrão (ou seja o programa que vai ser 
executado ao se dar um duplo-clique no ícone deste arquivo 
com o botão esquerdo do mouse) é: 
 
(A) .cmd – abre com Microsoft Word; 
(B) .xls – abre com Microsoft Excel; 
(C) .txt – abre com Prompt de Comandos; 
(D) .bmp – abre com Windows Backup; 
(E) .exe – abre com Microsoft  Paint. 
 
 
29 - Ao se utilizar um cliente de correio eletrônico, um 
protocolo que pode ser configurado para o recebimento de 
mensagens de correio eletrônico (e-mails) é o: 
 
(A) POP3; 
(B) TELNET; 
(C) SNMP; 
(D) ICMP; 
(E) ARP. 
 
 
30 - Dentre as siglas listadas a seguir, aquela que corresponde 
ao nome de um barramento ao qual atualmente se pode fazer a 
conexão de discos rígidos em um microcomputador é: 
 
(A) TCP; 
(B) UDP; 
(C) PS2; 
(D) AGP; 
(E) SATA. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS 
 

 
Atenção: ao final da prova você encontra tabelas financeiras. 
Use-as, se necessário. 
 
31 - O orçamento público apresenta a seguinte divisão: 
 
(A) Orçamento das Receitas e despesas correntes e de capital 

e Orçamento das receitas e despesas extraordinárias;  
(B) Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimentos das 

Estatais e Orçamento da Seguridade Social; 
(C) Orçamento de Créditos Suplementares, Orçamento de 

Créditos Especiais e Orçamento de Créditos 
Extraordinários; 

(D) Orçamento Ordinário, Orçamento Estimativo e 
Orçamento Global; 

(E) Orçamento Alocativo, Orçamento Distributivo e 
Orçamento Contributivo.  

 
 
32 - Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, se verificado, 
ao final de um bimestre, que realização da receita não possa 
comportar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Poderes e o Ministério 
Público deverão: 
 
(A) adotar medidas de combate a sonegação; 
(B) estabelecer a programação financeira; 
(C) executar o cronograma de desembolso; 
(D) alterar a meta fiscal para promover o equilíbrio financeiro; 
(E) estabelecer a limitação de empenho e movimentação 

financeira. 
 
 
33 - Os balanços públicos que demonstram a realização das 
receitas e despesas orçamentárias são: 
 
(A) os balanços Orçamentário e Patrimonial; 
(B) os balanços Financeiro e Patrimonial; 
(C) o Balanço Patrimonial e a demonstração das variações 

patrimoniais; 
(D) os balanços Orçamentário e Financeiro; 
(E) o Balanço Orçamentário e a Demonstração do Resultado 

Econômico. 
 
 
34 - O balanço público que compõe o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária é: 
 
(A) o Balanço Orçamentário; 
(B) o Balanço Financeiro; 
(C) o Balanço Econômico; 
(D) o Balanço Patrimonial; 
(E) a Demonstração dos fluxos de caixa. 
 
 
 
 
 
 

 

 
35 - O demonstrativo e o resultado nele apurado que 
compreende fonte de recurso utilizada para abertura de créditos 
adicionais ao orçamento são:  
 
(A) Balanço Financeiro e Resultado Econômico. 
(B) Balanço Orçamentário e Resultado Orçamentário. 
(C) Balanço Patrimonial e Resultado Financeiro. 
(D) Balanço Econômico e Resultado Patrimonial 
(E) Balanço Patrimonial e Resultado Patrimonial. 
 
 
Atenção: Considere os dados a seguir para responder às 
questões 36 e 37. 
 
A Cia Carnafla contratou o aluguel de seu escritório por 20 
meses, a partir de 01/02/X9, pagando ao locador o valor total 
de R$ 44.000,00. 
 
 
36 - O valor total das despesas de aluguel em 31/12/X9 é de: 
 
(A) R$ 24.200,00; 
(B) R$ 26.400,00; 
(C) R$ 44.000,00; 
(D) R$ 24.000,00; 
(E) R$ 19.800,00. 
 
 
37 - O total de Despesas Antecipadas em 31/12/X9 monta em: 
 
(A) R$ 36.400,00; 
(B) R$ 20.200,00; 
(C) R$ 19.800,00; 
(D) R$ 24.200,00; 
(E) R$ 42.000,00. 

 
 
38 - Um crédito na conta de ajustes de avaliação patrimonial 
indicará: 
 
(A) diminuição no ativo não circulante; 
(B) aumento no patrimônio líquido; 
(C) aumento no passivo não circulante; 
(D) aumento no ativo permanente; 
(E) diminuição no resultado exercício. 
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39 - Uma pessoa deve dois títulos no valor de R$ 20.000,00 e 
R$ 36.000,00 cada. O primeiro título vence de hoje a 2 meses, 
e o segundo, um mês após. O devedor deseja propor a 
substituição dessas duas obrigações por um único pagamento 
ao final do quinto mês. Considerando 2% ao mês a taxa 
corrente de juros simples, o valor desse pagamento único     
será de: 
 
(A) R$ 57.500,00; 
(B) R$ 52.900,00; 
(C) R$ 59.940,00; 
(D) R$ 56.950,00; 
(E) R$ 58.640,00. 
 

40 - Para um empréstimo de R$ 11.500,00, o banco Comercial 
Alfa exige o pagamento de duas prestações mensais e 
consecutivas de R$ 6.000,00 cada. O custo mensal dessa 
operação é de: 

(A) 2,885% ao mês; 
(B) 2,975% ao mês; 
(C) 3,755% ao mês; 
(D) 1,995% ao mês; 
(E) 3,965% ao mês. 
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TABELA 1: Fator de Valor Futuro para Pagamento Único = (1 + i)n

n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 1,01000 1,02000 1,03000 1,04000 1,05000 1,06000 1,07000 1,08000 1,09000 1,10000 
2 1,02010 1,04040 1,06090 1,08160 1,10250 1,12360 1,14490 1,16640 1,18810 1,21000 
3 1,03030 1,06121 1,09273 1,12486 1,15763 1,19102 1,22504 1,25971 1,29503 1,33100 
4 1,04060 1,08243 1,12551 1,16986 1,21551 1,26248 1,31080 1,36049 1,41158 1,46410 
5 1,05101 1,10408 1,15927 1,21665 1,27628 1,33823 1,40255 1,46933 1,53862 1,61051 
6 1,06152 1,12616 1,19405 1,26532 1,34010 1,41852 1,50073 1,58687 1,67710 1,77156 
7 1,07214 1,14869 1,22987 1,31593 1,40710 1,50363 1,60578 1,71382 1,82804 1,94872 
8 1,08286 1,17166 1,26677 1,36857 1,47746 1,59385 1,71819 1,85093 1,99256 2,14359 
9 1,09369 1,19509 1,30477 1,42331 1,55133 1,68948 1,83846 1,99900 2,17189 2,35795 
10 1,10462 1,21899 1,34392 1,48024 1,62889 1,79085 1,96715 2,15892 2,36736 2,59374 
11 1,11567 1,24337 1,38423 1,53945 1,71034 1,89830 2,10485 2,33164 2,58043 2,85312 
12 1,12683 1,26824 1,42576 1,60103 1,79586 2,01220 2,25219 2,51817 2,81266 3,13843 
13 1,13809 1,29361 1,46853 1,66507 1,88565 2,13293 2,40985 2,71962 3,06580 3,45227 
14 1,14947 1,31948 1,51259 1,73168 1,97993 2,26090 2,57853 2,93719 3,34173 3,79750 
15 1,16097 1,34587 1,55797 1,80094 2,07893 2,39656 2,75903 3,17217 3,64248 4,17725 
16 1,17258 1,37279 1,60471 1,87298 2,18287 2,54035 2,95216 3,42594 3,97031 4,59497 
17 1,18430 1,40024 1,65285 1,94790 2,29202 2,69277 3,15882 3,70002 4,32763 5,05447 
18 1,19615 1,42825 1,70243 2,02582 2,40662 2,85434 3,37993 3,99602 4,71712 5,55992 
19 1,20811 1,45681 1,75351 2,10685 2,52695 3,02560 3,61653 4,31570 5,14166 6,11591 
20 1,22019 1,48595 1,80611 2,19112 2,65330 3,20714 3,86968 4,66096 5,60441 6,72750 

       

 
 
    

TABELA 2: Fator de Valor Presente de Séries Uniformes = [(1+ i)n - 1] / [i(1+ i)n] 
n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 
2 1,97040 1,94156 1,91347 1,88609 1,85941 1,83339 1,80802 1,78326 1,75911 1,73554 
3 2,94099 2,88388 2,82861 2,77509 2,72325 2,67301 2,62432 2,57710 2,53129 2,48685 
4 3,90197 3,80773 3,71710 3,62990 3,54595 3,46511 3,38721 3,31213 3,23972 3,16987 
5 4,85343 4,71346 4,57971 4,45182 4,32948 4,21236 4,10020 3,99271 3,88965 3,79079 
6 5,79548 5,60143 5,41719 5,24214 5,07569 4,91732 4,76654 4,62288 4,48592 4,35526 
7 6,72819 6,47199 6,23028 6,00205 5,78637 5,58238 5,38929 5,20637 5,03295 4,86842 
8 7,65168 7,32548 7,01969 6,73274 6,46321 6,20979 5,97130 5,74664 5,53482 5,33493 
9 8,56602 8,16224 7,78611 7,43533 7,10782 6,80169 6,51523 6,24689 5,99525 5,75902 
10 9,47130 8,98259 8,53020 8,11090 7,72173 7,36009 7,02358 6,71008 6,41766 6,14457 
11 10,36763 9,78685 9,25262 8,76048 8,30641 7,88687 7,49867 7,13896 6,80519 6,49506 
12 11,25508 10,57534 9,95400 9,38507 8,86325 8,38384 7,94269 7,53608 7,16073 6,81369 
13 12,13374 11,34837 10,63496 9,98565 9,39357 8,85268 8,35765 7,90378 7,48690 7,10336 
14 13,00370 12,10625 11,29607 10,56312 9,89864 9,29498 8,74547 8,24424 7,78615 7,36669 
15 13,86505 12,84926 11,93794 11,11839 10,37966 9,71225 9,10791 8,55948 8,06069 7,60608 
16 14,71787 13,57771 12,56110 11,65230 10,83777 10,10590 9,44665 8,85137 8,31256 7,82371 
17 15,56225 14,29187 13,16612 12,16567 11,27407 10,47726 9,76322 9,12164 8,54363 8,02155 
18 16,39827 14,99203 13,75351 12,65930 11,68959 10,82760 10,05909 9,37189 8,75563 8,20141 
19 17,22601 15,67846 14,32380 13,13394 12,08532 11,15812 10,33560 9,60360 8,95011 8,36492 
20 18,04555 16,35143 14,87747 13,59033 12,46221 11,46992 10,59401 9,81815 9,12855 8,51356 
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TABELA 3: Fator de Valor Futuro de Séries Uniformes = [(1 + i)n - 1] / i 
n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
2 2,01000 2,02000 2,03000 2,04000 2,05000 2,06000 2,07000 2,08000 2,09000 2,10000 
3 3,03010 3,06040 3,09090 3,12160 3,15250 3,18360 3,21490 3,24640 3,27810 3,31000 
4 4,06040 4,12161 4,18363 4,24646 4,31013 4,37462 4,43994 4,50611 4,57313 4,64100 
5 5,10101 5,20404 5,30914 5,41632 5,52563 5,63709 5,75074 5,86660 5,98471 6,10510 
6 6,15202 6,30812 6,46841 6,63298 6,80191 6,97532 7,15329 7,33593 7,52333 7,71561 
7 7,21354 7,43428 7,66246 7,89829 8,14201 8,39384 8,65402 8,92280 9,20043 9,48717 
8 8,28567 8,58297 8,89234 9,21423 9,54911 9,89747 10,25980 10,63663 11,02847 11,43589 
9 9,36853 9,75463 10,15911 10,58280 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756 13,02104 13,57948 
10 10,46221 10,94972 11,46388 12,00611 12,57789 13,18079 13,81645 14,48656 15,19293 15,93742 
11 11,56683 12,16872 12,80780 13,48635 14,20679 14,97164 15,78360 16,64549 17,56029 18,53117 
12 12,68250 13,41209 14,19203 15,02581 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713 20,14072 21,38428 
13 13,80933 14,68033 15,61779 16,62684 17,71298 18,88214 20,14064 21,49530 22,95338 24,52271 
14 14,94742 15,97394 17,08632 18,29191 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492 26,01919 27,97498 
15 16,09690 17,29342 18,59891 20,02359 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211 29,36092 31,77248 
16 17,25786 18,63929 20,15688 21,82453 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428 33,00340 35,94973 
17 18,43044 20,01207 21,76159 23,69751 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023 36,97370 40,54470 
18 19,61475 21,41231 23,41444 25,64541 28,13238 30,90565 33,99903 37,45024 41,30134 45,59917 
19 20,81090 22,84056 25,11687 27,67123 30,53900 33,75999 37,37896 41,44626 46,01846 51,15909 
20 22,01900 24,29737 26,87037 29,77808 33,06595 36,78559 40,99549 45,76196 51,16012 57,27500 
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