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Lista de exercício nº 4* – Fluxos de caixa não uniformes, inflação, juros 

reais e nominais 

1. Calcule o Valor Presente Líquido do fluxo de caixa que segue, para as taxas de desconto de 8% a.a., 10% 

a.a. e 12 % a.a.. 

 

Resposta: 8% ($14.784,61), 10% (13.844,47); 12% (12.991,66) 

2. Considere que no problema Nº 1 seja colocado um investimento inicial de $13.500,00, e, portanto, o fluxo 

de caixa passa a ser o que segue: 

 

 Em relação a esse fluxo de caixa, calcule: 

 a) O Valor Presente Líquido para as taxas de desconto de 10 % a. a., 11 % a.a. e 12 % a.a.;  

 b) A Taxa Interna de Retorno, em % ao ano; 

Resposta: 10% ($344,47), 11% (-92,19); 12% (-508,34); TIR: 10,78481% 

3. Considere o seguinte fluxo de caixa: 

 

Em relação a esse fluxo de caixa, calcule: a) O Valor Presente Líquido para as taxas de desconto de 1,00 % 

a.m., 1,50 % a.m. e 2,00 % a.m.; b) A Taxa Interna de Retorno, em % ao mês. 

Ano Valor ( $ )

0 0,00

1 2.350,00

2 2.690,00

3 3.200,00

4 3.500,00

5 3.690,00

6 4.250,00

Soma 19.680,00

Ano Valor ( $ )

0 -13.500,00

1 2.350,00

2 2.690,00

3 3.200,00

4 3.500,00

5 3.690,00

6 4.250,00

Soma 6.180,00

Mês Valor ( $ )

0 -25.000,00

1 0,00

2 3.000,00

3 0,00

4 4.000,00

5 4.500,00

6 15.000,00

Soma 1.500,00
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Resposta: 1% ($197,08), 1,5% (-423,97); 2,0% (-1.025,75); TIR: 1,1570% a.m. 

4. Considere o seguinte fluxo de caixa: 

 

Em relação a esse fluxo de caixa, calcule: 

a) O Valor Presente Líquido para as taxas de desconto de 1,00 % a.m., 1,50 % a.m. e 2,00 % a.m.;  

b) A Taxa Interna de Retorno, em % ao mês;  

Considerar, agora, que o investimento inicial de $55.000,00 seja alterado par $53.000,00, e determinar:  

c) O Valor Presente Líquido para as taxas de desconto de 1,00 % a.m., 1,50 % a.m. e 2,00 % a.m.;  

d) A Taxa Interna de Retorno, em % ao mês; 

Resposta: 1% ($132,66), 1,5% (-1.227,21); 2,% (-2,540,58); TIR: 1,0480% a.m. 

Resposta: 1% ($2.132,66), 1,5% ($772,79); 2,% (-540,58); TIR: 1,7921% a.m. 

5. Um título com o valor de $100.000,00 é emitido com o prazo de quatro anos, pagando juros no final de 

cada semestre, com a taxa de 5 % a.s.. No último semestre, além dos juros semestrais é pago o valor de 

emissão de $100.00,00. O fluxo de caixa desse título é, portanto, o que segue: 

 

No momento do lançamento do título é necessário fazer um deságio no preço para atender às condições do 

mercado. Calcule: 

a) o valor do percentual de deságio do preço de emissão, necessário para garantir uma rentabilidade de 5,5 

% a. s. ao investidor que adquirir esse título, na data da emissão, e o conservar até o seu resgate, no final do 

quarto ano; 

Mês Valor ( $ )

0 -55.000,00

1 5.000,00

2 5.000,00

3 6.000,00

4 6.000,00

5 6.000,00

6 10.000,00

7 10.000,00

8 10.000,00

Soma 3.000,00

Semestre Valor ( $ )

0 -100.000,00

1 5.000,00

2 5.000,00

3 5.000,00

4 5.000,00

5 5.000,00

6 5.000,00

7 5.000,00

8 105.000,00

Soma 40.000,00
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b) a taxa interna de retorno do investidor que adquirir esse título com 5 % de deságio, e que o conservar até 

o seu resgate, no final do 4º ano. 

Resposta: a) deságio (3,167%); b) 5,7988% a.s. 

6. Um veículo, com o valor à vista de $19.500,00, é adquirido no dia 31 de Março com um financiamento 

para ser liquidado em quatro prestações mensais de $5.000,00, que vencem a cada 30 dias corridos, a contar 

da data de aquisição do veículo. Assim, o fluxo de caixa do financiador é o que segue: 

 

Calcule: 

a) a taxa diária que é equivalente à taxa de 12 % ao ano, assumindo o ano com 365 dias; 

b) a taxa mensal que é equivalente à taxa diária obtida no item (a); 

c) a taxa anual que é equivalente à taxa diária obtida no item (a), assumindo o ano com 360 dias; 

d) o valor presente das 4 parcelas mensais de $5.000,00, usando as taxas de desconto e os métodos 

indicados a seguir: 

d.1) desconto individual de cada parcela com o simulador da HP 12 C, usando a taxa diária obtida no 

item ( a); 

d.2) desconto de um PMT = $5.000,00, com o simulador da HP 12 C, usando a taxa mensal obtida no 

item (b); 

d.3) desconto das quatro parcelas de $5.000,00 com o uso da função NPV da HP 12 C e da função 

VPL do Excel, usando a taxa mensal obtida no item (b); 

d.4) desconto das quatro parcelas de $5.000,00 com o uso da função XVPL do Excel, usando a taxa 

de 12 % ao ano; 

d.5) Verifique que os resultados obtidos nos quatro itens anteriores são iguais; 

e) a taxa interna de retorno, em % ao mês, usando a função IRR da HP 12 C e a função TIR do Excel;  

f) a taxa interna de retorno, em % ao dia, que é equivalente à taxa mensal obtida no item(e); 

g) a taxa interna de retorno, em % ao ano, que é equivalente à taxa diária obtida no item(f), assumindo o 

ano com 365 dias;  

h) a taxa interna de retorno, em % ao ano, usando a função XTIR do Excel. Verifique que o resultado obtido é 

idêntico ao do item (g) 

Datas Dia Mês Valor ( $ )

31/mar 0 0 -19.500,00

30/abr 30 1 5.000,00

30/mai 60 2 5.000,00

29/jun 90 3 5.000,00

29/jul 120 4 5.000,00

500,00SOMA
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Resposta: a) 0,03105378 % ao dia; b) 0,9358203 % ao mês; c) 11,8262607 % ao ano; d1) 4.953,64 (30), 4.907,72 (60), 4.862,21 (90), 4.817,13 (120); 

d2) $19.540,71; d3) $19.540,71; d4) $19.540,71; e) 1,020461%; f) 0,03384870 % ao dia; g) 13,148040 % ao ano; h) 13,148040% 

 7. Um financiamento de $58.000,00, realizado no dia 1º de Março, deve ser liquidado em seis prestações 

mensais e iguais a $10.000,00, sendo que todas as prestações têm vencimento no início de cada mês. Assim, 

o fluxo de caixa do financiador é o que segue: 

 

Calcule:  

a) a taxa diária que é equivalente à taxa de 10 % ao ano, assumindo o ano com 360 dias; 

b) a taxa anual que é equivalente à taxa diária obtida no item (a), assumindo o ano com 365 dias; 

c) o Valor Presente das 6 parcelas mensais de $10.000,00, usando as taxas de desconto e os métodos 

indicados a seguir: 

c.1) desconto individual de cada parcela com o simulador da HP 12 C, usando a taxa diária obtida no 

item (a); 

c.2) desconto das seis parcelas de $10.000,00 com o uso da função XVPL do Excel, usando a taxa 

anual obtida no item (b); 

c.3) Verifique que os resultados obtidos nos dois itens anteriores são iguais; 

d) a Taxa Interna de Retorno, em % ao dia, usando a função IRR da HP 12 C; 

e) a Taxa Interna de Retorno, em % ao ano, que é equivalente à taxa diária obtida no item (d), assumindo o 

ano com 360 dias;  

f) a Taxa Interna de Retorno, em % ao ano, que é equivalente à taxa diária obtida no item (d), assumindo o 

ano com 365 dias;  

g) a Taxa Interna de Retorno, em % ao ano, usando a função XTIR do Excel. Verifique que esse resultado é 

idêntico ao do item (f) 

Resposta: a) 0,02647855 % ao dia; b) 10,1457092 % ao ano; c1) $9.918,26 (31), $9.839,80 (61), $9.759,37 (92), $9.682,16 (122), $9.603,03 (153), 

$9.524,53 (184); c2) $58.327,16; c3) Os valores obtidos em c.1 e c.2 são iguais; d) 0,03176801% a.d.; e) 12,114072 % ao ano; f) 12,292268 % ao ano; 

g) 12,292268% a.a. 

 8. Um título que paga juros trimestralmente é emitido no dia 1º de Janeiro, com um valor de $10.000,00, 

prazo de um ano e taxa de 10 % ao ano, para o ano comercial com 360 dias. 

Datas Dia Valor ( $ )

01/mar 0 -58.000,00

01/abr 31 10.000,00

01/mai 61 10.000,00

01/jun 92 10.000,00

01/jul 122 10.000,00

01/ago 153 10.000,00

01/set 184 10.000,00

Soma 2.000,00



  
 

 
* Baseado nos exercícios de PUCCINI, Abelardo. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Matemática Financeira Aplicada ao Mercado Financeiro e de Capitais 
Professor Ronaldo Távora 
Pós-Graduação em Administração de Finanças e Banking 

5 

Os juros trimestrais são calculados sobre os dias efetivamente decorridos em cada trimestre, e pagos nos 

dias 1º de Abril, 1º de Julho, 1º de Outubro e 1º de Janeiro do ano seguinte. Considere o 1º trimestre com 90 

dias, o 2º com 91 dias, o 3º e o 4º com 92 dias. 

Calcule: 

a) a taxa diária que é equivalente a 10 % ao ano, assumindo o ano com 360 dias; 

b) o valor de cada cupom trimestral com o uso do simulador da HP 12 C, usando a taxa diária obtida no item 

(a); 

c) a Taxa Interna de Retorno, em % ao dia, usando a função IRR da HP 12 C, para um investidor que adquirir 

esse título na data de sua emissão, com um deságio de 5 %, e o conservar até o seu resgate, no final de um 

ano; 

d) a Taxa Interna de Retorno, em % ao ano, que é equivalente à taxa diária obtida no item (c), assumindo o 

ano com 360 dias;  

e) a Taxa Interna de Retorno, em % ao ano, que é equivalente à taxa diária obtida no item (c), assumindo o 

ano com 365 dias;  

f) a Taxa Interna de Retorno, em % ao ano, usando a função XTIR do Excel. Verifique que esse resultado é 

idêntico ao obtido no item (e); 

g) o percentual de deságio necessário para garantir uma rentabilidade de 12 % ao ano, com 365 dias, ao 

investidor que adquirir esse título na data da emissão e o conservar até o resgate, no final de um ano. Use a 

função XVPL do Excel. 

Resposta: a) 0,02647855 % ao dia; b1) $241,14; b2) $243,85; b3) $246,56; c) 0,04105772% a.d.; d) 15,925488% ao ano; e) 16,163666 % ao ano; f) 

16,163666% a.a.; g) 1,5975% 

 9. Uma instituição financeira remunera suas aplicações com uma taxa nominal pré-fixada de 22,10% ao ano. 

Calcule a taxa de juros real de um investimento realizado nessa instituição sabendo-se que a taxa de inflação 

é igual a 11,00 % ao ano. 

Resposta: 10% a.a. 

10. A taxa de juros real a ser cobrada em um determinado financiamento é igual a 5,00% ao semestre. 

Sabendo-se que a projeção da taxa de inflação para esse período de 6 meses é de 6,00% : 

 a) calcule a taxa de juros nominal, em % ao semestre, a ser pré-fixada para esse financiamento; 

 b) calcule a taxa de juros nominal, em % ao ano, equivalente à taxa obtida no ítem (a); 

 c) calcule as taxas anuais de juros reais e de inflação, equivalentes às taxas fornecidas; 

Resposta: a) 11,30% a.s.; b) 23,8769% a.a.; c) 10,25% a.a. (inflação) e 12,36% a.a. (juro real) 

11. Uma aplicação de $10.000,00 rendeu, no prazo de seis meses, uma taxa de juros real de 12,00 % ao ano, 

capitalizados semestralmente. Calcule o valor de resgate dessa aplicação, sabendo-se que a taxa de inflação 

para esse período de seis meses é igual a 8,00 %. 
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Resposta: $12.096,00 

12. Uma aplicação de $50.000,00 deve ser remunerada pelo prazo de seis meses com uma taxa de juros real 

de 0,90 % ao mês. Calcule o valor de resgate dessa aplicação sabendo-se que a taxa de inflação é igual a 

1,0% ao mês em cada um dos seis meses desse investimento. 

Resposta: $56.007,38 

13. Um investimento de $1.000,00 rendeu, no prazo de um ano, juros corrigidos no valor de $138,00. Calcule 

as taxas de juros nominal e real desse investimento, em % ao ano, sabendo-se que o principal aplicado, além 

dos juros corrigidos de $138,00, foi atualizado monetariamente pela taxa de inflação de 15,00% ao ano. 

Resposta: 28,8% a.a. (nominal) e 12,0% a.a. (real) 

14. Uma instituição financeira, que opera com o Modelo Pré-fixado, cobra uma taxa de juros real de 12,00 % 

ao ano nos seus financiamentos e está prevendo uma taxa de inflação de 15,0% ao ano para os próximos 4 

meses.  

Usando o regime de juros compostos para a obtenção de taxas equivalentes calcule: 

 a) a taxa de juros nominal pré-fixada, em % ao mês, a ser utilizada nas suas operações com prazo de quatro 

meses; 

 b) o valor da prestação mensal fixa a ser cobrada nos financiamentos com prazo de quatro meses e com o 

principal de $1.000,00 

Resposta: a) 2,1315% a.am; b) $253,46 

15. Um equipamento com o preço à vista de $10.000,00 está sendo financiado em seis prestações mensais 

fixas de $1.815,50. Calcule a taxa de inflação, em % ao mês, projetada por essa entidade financiadora 

sabendo-se a taxa de juros real cobrada nessas operações é igual a 1,00 % ao mês. 

Resposta: 1,5% a.m. 

16. Um equipamento com o preço à vista de $10.000,00 deve ser financiado em dois pagamentos anuais 

iguais, e com uma taxa de juros real de 10,00 % ao ano. Calcule o valor dessas parcelas anuais, em $ a preços 

correntes, sabendo-se que a taxa de inflação é igual a 12,00% ao ano no 1º ano e 14,00 % ao ano no 2º ano. 

Resposta: $6.854,16 

17. Um financiamento de $100.000,00 foi realizado no final de Dezembro para ser liquidado com seis 

prestações mensais e iguais, segundo os Modelos Pós-Fixado e Pré-fixado. A taxa de juros real cobrada nesse 

financiamento é de 9,00% ao ano, capitalizados mensalmente. O índice que mede a inflação da moeda $ tem 

os seguintes valores para esse período de seis meses: 

 

Final Variação Mensal Valor do Indice

do do Índice no Final do Mês

Mês ( % )

Dez 100,000000

Jan 1,000000% 101,000000

Fev 1,000000% 102,010000

Mar 1,000000% 103,030100

Abr 1,000000% 104,060401

Mai 1,000000% 105,101005

Jun 1,000000% 106,152015
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Calcule no modelo Pós-Fixado : 

 a) o valor das prestações mensais a preços constantes com a taxa de juros real de 9,00% a.a. capitalizados 

mensalmente;  

 b) os valores das prestações efetivamente pagas a preços correntes; 

 c) o valor da taxa de juros nominal, em % ao mês, para o fluxo de caixa a preços correntes; 

 Calcule no modelo Pré-fixado : 

 d) o valor da taxa de juros nominal pré-fixada, em % ao mês; 

 e) o valor das prestações mensais fixas, e a preços correntes, com a taxa de juros nominal obtida no item 

(d); 

 f) os valores das prestações em $ a preços constantes da data inicial do contrato; 

 g) o valor da taxa de juros real, em % ao mês, para o fluxo de caixa a preços constantes; 

Resposta: a) $17.106,89; b) $17.277,96, $17.450,74, $17.625,25, $17.801,50, $17.979,51, $18.159,31; c) 1,7575 % ao mês; d) 1,7575 % a.m.; e) 

$17.706,76; f) $17.531,45, $17.357,87, $17.186,01, $17.015,85, $16.847,37, $16.680,57; g) 0,75 % ao mês. 

 18. Um financiamento de $100.000,00 foi realizado no final de Dezembro para ser liquidado no prazo de 

cinco anos, pelo Sistema de Amortizações Constantes, segundo o Modelo Pós-Fixado, com uma taxa de juros 

real de 10,0% ao ano. O índice que mede a inflação da moeda tem os seguintes valores para esse período de 

cinco anos: 

 

Calcule: 

 a) os valores das prestações mensais em $ a preços constantes com a taxa de juros real de 10,00 % ao ano; 

 b) os valores das prestações efetivamente pagas, em a preços correntes; 

 c) a taxa interna de juros nominal desse financiamento, em % ao ano. 

Resposta: a) $ 30.000,00, $28.000,00, $26.000,00, $24.000,00, $22.000,00; b) $ 32.700,00, $33.419,40, $34.289,52, $35.134,77, $36.078,52; c) 

20,7764 % ao ano. 

  

Final Variação Anual Valor do Índice

do do Índice no Final do Ano

Ano ( % )

0 100,000000

1 9,00% 109,000000

2 9,50% 119,355000

3 10,50% 131,887275

4 11,00% 146,394875

5 12,00% 163,962260


