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Lista de exercício nº 3* – VPL, TIR e Equivalência de fluxos de caixa 

1. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado a seguir, para uma taxa de desconto de 1 % ao mês, no 

regime de juros compostos. 

 

Resposta: $13.147,13 

 

2. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado a seguir, para uma taxa de desconto de 1 % ao mês, no 

regime de juros compostos. 

 

Resposta: $852,93 

 

3. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado a seguir, para uma taxa de desconto de 1 % ao mês, no 

regime de juros compostos. 

 

Resposta: $12.344,54 

 

4. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado a seguir, para uma taxa de desconto de 1 % ao mês, no 

regime de juros compostos. 
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Resposta: $235,60. 

 

5. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado a seguir, para uma taxa de desconto de 1 % ao mês, no 

regime de juros compostos. 

 

Resposta: $420,31 

 

6. Considere o investimento representado pelo fluxo de caixa indicado no quadro a seguir: 

 

Determine: 

a) O gráfico do valor presente Líquido desses fluxos de caixa, em função da taxa de desconto, no intervalo de 

0,00% a 3,00 % ao trimestre, com incrementos de 0,5 %; 

b) A taxa interna de retorno do fluxo de caixa, ou seja, a taxa efetiva trimestral de rentabilidade desse 

investimento 

Resposta: a) gráfico abaixo; b) 2,48% 

Trimestre Valor   ( $ )

0 -4.000,00

1 500,00

2 500,00

3 500,00

4 500,00

5 500,00

6 500,00

7 500,00

8 1.000,00

Total Líquido 500,00
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7. Considere o investimento representado pelo fluxo de caixa indicado no quadro a seguir: 

 

Determine: 

a) O gráfico do Valor Presente Líquido desses fluxos de caixa, em função da taxa de desconto, no intervalo de 

0,00% a 6,00 % ao semestre, com incrementos de 1,00%; 

b) A Taxa Interna de Retorno do fluxo de caixa, ou seja, a taxa efetiva semestral de rentabilidade desse 

investimento 

Resposta:  

  

8. Considere o investimento representado pelo fluxo de caixa indicado no quadro a seguir: 

 

 

i (%a.t.) VPL

0,00 500,00

0,50 391,92

1,00 287,58

1,50 186,82

2,00 89,49

2,50 -4,56

3,00 -95,45
-200

-100

0

100

200

300

400
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Valor Presente LíquidoVPL ( $ )

IRR = 2,48 %

Semestre Valor   ( $ )

0 -4.500,00

1 800,00

2 800,00

3 800,00

4 0,00

5 800,00

6 800,00

7 800,00

8 800,00

Total Líquido 1.100,00

i (%a.s.) VPL

0,00 1100,00

1,00 852,56

2,00 621,31

3,00 404,96

4,00 202,35

5,00 12,41

6,00 -165,84

-300

0

300

600

900

1.200

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Valor Presente Líquido

IRR = 5,07 %

Ano Valor   ( $ )

0 -14.000,00

1 5.250,00

2 4.350,00

3 3.000,00

4 2.850,00

Total Líquido 1.450,00
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Determine: 

a) O gráfico do valor presente líquido desses fluxos de caixa, em função da taxa de desconto, no intervalo de 

0,00% a 6,00 % ao ano, com incrementos de 2,00 % ; 

b) A taxa interna de retorno do fluxo de caixa, ou seja, a taxa efetiva anual de rentabilidade desse 

investimento 

Resposta:  

  

9. A tabela a seguir mostra os valores presentes líquidos do fluxo de caixa de um investimento, calculados 

para diversas taxas de desconto, no regime de juros compostos: 

 

Pela análise dos dados desse quadro responda: 

a) Qual a taxa interna de retorno desse investimento? 

b) Você desaplicaria seus recursos que estão rendendo 1,5 % ao mês para realizar esse investimento? 

Resposta: a) 1,0% a.m.; b) Não, pois a taxa de 1,5% é maior que a TIR. 

 

10. Verifique se os fluxos de caixa A e B, indicados na tabela a seguir, são equivalentes a uma taxa de 1,0 % 

ao mês, no regime de juros compostos: 

 

i (%a.a.) VPL

0,00 1.450,00

2,00 788,07

4,00 173,08

6,00 -399,36

-500

0

500

1.000

1.500

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Valor Presente Líquido

VPL ( $ )

i ( %a.a.)

TIR = 4,59  %

Taxa de Valor Presente

Desconto Líquido

(%a.m) ( $ )

0,00% (+)  255,00

0,50% (+)  127,18

0,80% (+)   51,71

1,00% 0,00

1,20% (-)   47,54

1,50% (-)  120,94

2,00% (-)  241,38

Mês Fluxo  A Fluxo B 

( $ ) ( $ ) 

0

1

2 208,10 250,00

3 208,10

4 208,10 250,00

5 208,10 200,00

6 208,10 344,34

Soma 1.040,50 1.044,34
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Resposta: os fluxos de caixa são equivalentes 

 

11. Calcule o valor da parcela X, que faz com que os dois fluxos de caixa indicados na tabela a seguir sejam 

equivalentes, a uma taxa de 1,2 % ao mês, no regime de juros compostos: 

 

Resposta: a) $10.039,84 e 1,1952% a.m.; b) $10.241,44 e 1,2072% a.m. 

 

12.. Um Plano de Pagamentos para um financiamento de $1.000,00, num prazo de cinco anos, com a taxa de 

juros de 10 % ao ano, obedece os seguintes critérios: 

i) os juros de cada ano são calculados sobre o saldo devedor do início do ano, imediatamente após o 

pagamento da prestação do ano anterior; 

ii) a prestação de cada um dos cinco anos é obtida pela divisão do saldo devedor no final do respectivo ano 

(imediatamente antes do pagamento da prestação que está sendo calculada) pelo número de prestações 

que ainda faltam ser pagas (inclusive a prestação em questão); 

Em relação a esse Plano de Pagamentos: 

a) calcule as cinco prestações anuais e verifique que elas são crescentes numa progressão geométrica com 

uma razão é igual 1,10 (1 + taxa de juros). 

b) Obtenha o valor das cinco amortizações anuais. 

Resposta:  

Mês Fluxo  A Fluxo B 

( $ ) ( $ ) 

0

1 500,00

2 500,00 400,00

3 500,00 X

4 500,00 600,00

5 500,00 600,00

6 500,00 900,00

Soma 3.000,00 2.500,00 + X

Solução :

O quadro a seguir mostra o cálculo de todos os valores solicitados. 

Ano Saldo no Juros Saldo no Prestação Amortiz.

Início do Final do do

do Ano Ano do Ano Ano Ano

0

1 1.000,00 100,00 1.100,00 220,00 120,00

2 880,00 88,00 968,00 242,00 154,00

3 726,00 72,60 798,60 266,20 193,60

4 532,40 53,24 585,64 292,82 239,58

5 292,82 29,28 322,10 322,10 292,82

Soma 343,12 1.343,12 1.000,00

Os valores das prestações ( $220,00 , $242,00 ,  $266,20 . $292,82   e $322,10 )

estão em Progressão Geométrica, com razão =( 1 + taxa de juros ) = 1,10



  
 

 
* 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 

6 

13. Uma instituição financeira está elaborando os cálculos de seus financiamentos e deseja que a taxa 

efetiva de 1 % ao mês, no regime de juros compostos, seja mantida em todas as suas operações. Assuma que 

os meses têm 30 dias e que o financiamento de um principal de $10.000,00 deve ser amortizado no prazo de 

10 meses, e calcule: 

a) valor das prestações mensais, iguais e sucessivas (Modelo Price, série postecipada); 

b) valor das prestações mensais segundo o Sistema de Amortizações Constantes (S.A.C.).. 

Resposta: a) $1.055,82; b) $2.000, $1.900, $1800... e assim até a 10ª prestação no valor de $1.100,00 

 

 14. Um empréstimo de $ 100.000,00 é realizado com uma taxa de 10 % ao ano, no regime de juros 

compostos, e deve ser amortizado pelo Sistema de Amortização Constantes - S.A.C, no prazo de 10 anos com 

os dois primeiros anos de carência. Obtenha o fluxo de caixa desse empréstimo, nas seguintes hipóteses: 

a) os juros devidos nos dois primeiros anos de carência são pagos no final de cada ano;  

b) os juros devidos nos dois primeiros anos de carência não são pagos e sim capitalizados. 

Resposta:  

 

 15. Uma instituição financeira oferece aos seus clientes os seguintes planos equivalentes de financiamento:  

 i) Plano Mensal Sem Carência: Doze prestações mensais, iguais e sucessivas, com o pagamento da 1ª 

prestação ocorrendo 30 dias após a liberação dos recursos; 

 ii) Plano Mensal Com Carência: Nove prestações mensais, iguais e sucessivas, com o pagamento da 1ª 

prestação ocorrendo 120 dias após a liberação dos recursos;  

iii) Plano Semestral: Duas prestações semestrais, de mesmo valor, cujos pagamentos ocorrem no final do 6º 

mês e do 12º mês, a contar da liberação dos recursos. 

Sabendo-se que essa instituição financeira opera com uma taxa efetiva de 1 % ao mês, juros compostos, 

calcule os valores das prestações desses três planos, para um financiamento cujo principal é igual a 

$10.000,00. 

Solução :

a ) Juros Pagos na Carência

Nos dois primeiros anos são pagos juros no valor de 10% x$100.000,00 = $10.000,00

O valor da amortização anual é igual a $100.000,00/8 anos = $12.500,00

O quadro a seguir mostra a obtenção do fluxo de caixa do financiamento :

Ano Saldo no Juros Saldo no Pagamento Amortiz.

Início do Final do do

do Ano Ano do Ano Ano Ano

0

1 100.000,00 10.000,00 110.000,00 10.000,00 0,00

2 100.000,00 10.000,00 110.000,00 10.000,00 0,00

3 100.000,00 10.000,00 110.000,00 22.500,00 12.500,00

4 87.500,00 8.750,00 96.250,00 21.250,00 12.500,00

5 75.000,00 7.500,00 82.500,00 20.000,00 12.500,00

6 62.500,00 6.250,00 68.750,00 18.750,00 12.500,00

7 50.000,00 5.000,00 55.000,00 17.500,00 12.500,00

8 37.500,00 3.750,00 41.250,00 16.250,00 12.500,00

9 25.000,00 2.500,00 27.500,00 15.000,00 12.500,00

10 12.500,00 1.250,00 13.750,00 13.750,00 12.500,00

Soma 65.000,00 165.000,00 100.000,00

b ) Juros Capitalizados na Carência

Ano Saldo no Juros Saldo no Pagamento Amortiz.

Início do Final do do

do Ano Ano do Ano Ano Ano

0

1 100.000,00 10.000,00 110.000,00 0,00 0,00

2 110.000,00 11.000,00 121.000,00 0,00 0,00

3 121.000,00 12.100,00 133.100,00 27.225,00 15.125,00

4 105.875,00 10.587,50 116.462,50 25.712,50 15.125,00

5 90.750,00 9.075,00 99.825,00 24.200,00 15.125,00

6 75.625,00 7.562,50 83.187,50 22.687,50 15.125,00

7 60.500,00 6.050,00 66.550,00 21.175,00 15.125,00

8 45.375,00 4.537,50 49.912,50 19.662,50 15.125,00

9 30.250,00 3.025,00 33.275,00 18.150,00 15.125,00

10 15.125,00 1.512,50 16.637,50 16.637,50 15.125,00

Soma 75.450,00 175.450,00 121.000,00
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Resposta: a) $888,48; b) $1.202,78; c) $5.465,99 

 

16. Uma instituição financeira realiza seus empréstimos a juros compostos, com uma taxa efetiva de 1,4 % 

ao mês, e as operações podem ser liquidadas com duas modalidades de pagamentos: 

a) em 24 prestações mensais, iguais e sucessivas, ocorrendo a 1ª prestação 30 dias após a liberação dos 

recursos; 

b) em quatro parcelas semestrais, iguais e sucessivas, ocorrendo a 1ª parcela 180 dias após a liberação dos 

recursos. 

Calcule o valor das prestações mensais e das parcelas semestrais, para um financiamento cujo principal é de 

$ 50.000,00, de tal forma que as duas modalidades de pagamentos sejam equivalentes, na taxa oferecida 

pela instituição financeira. Assuma os meses com 30 dias. 

Resposta: a) $2.467,31; b) $15.331,77 

 

 17. Um terreno com um valor à vista de $ 50.000,00 está sendo financiado num prazo de dois anos, 

mediante o pagamento de 24 prestações mensais e, adicionalmente, mais duas parcelas anuais de mesmo 

valor. Esses pagamentos têm as seguintes características: 

a) as prestações mensais são sucessivas e iguais a $ 1.500,00, ocorrendo a 1ª prestação 30 dias após a venda 

do terreno; 

b) as duas parcelas anuais, de mesmo valor, devem ser pagas no final do 12º mês e do 24º mês, a contar da 

venda do terreno. 

Assuma os meses com 30 dias e calcule o valor das parcelas anuais para que a taxa efetiva do financiamento 

seja de 1,5 % ao mês, no regime de juros compostos. 

Resposta: $12.991,72 

 

18. Um Banco de Investimentos está elaborando os programas para os cálculos de seus financiamentos e 

deseja que a taxa 1,2 % ao mês, no regime de juros compostos, seja mantida em todas as operações. 

Considere que os financiamentos devem ser amortizados no prazo de dois anos, e que a 1ª prestação tem 

vencimento 30 dias após a liberação dos recursos. Assuma um financiamento com um principal de 

$10.000,00 e determine: 

a) valor de cada uma das 24 prestações mensais, iguais e sucessivas; 

b) para quanto será reduzido o valor da prestação mensal se no final de cada trimestre for paga uma parcela 

intermediária de $1.000,00, adicionalmente ao valor da prestação mensal correspondente;  

c) valor da parcela intermediária trimestral, se a prestação mensal for fixada em $300,00. 

Resposta: a) $482,02; b) $152,86; c) $552,64 
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19. Um Banco de Investimentos financia apenas 80 % do valor, à vista, de qualquer equipamento e cobra 

juros compostos efetivos de 1 % ao mês. Um empresário deseja comprar um equipamento no valor de $ 

25.000,00 e, portanto, pode se habilitar num financiamento de $ 20.000,00, para ser amortizado no prazo de 

um ano. Assuma o ano comercial com 360 dias e determine: 

a) o valor das 12 prestações mensais, sabendo-se que a 1ª prestação ocorre 30 dias após a liberação dos 

recursos; 

b) para que valor deve ser reduzido essa prestação mensal, se o Banco aceitar o pagamento de duas parcelas 

intermediárias de $ 5.000,00, sendo a 1ª parcela no final do 3º mês e a 2ª parcela no final do 9º mês, a 

contar da liberação dos recursos. Observe que nesses dois meses serão efetuados os pagamentos da 

prestação mensal e também da parcela intermediária de $ 5.000,00. 

c) repita os cálculos do item (b) na hipótese de as parcelas intermediárias de $ 5.000,00 já incluírem as 

respectivas prestações mensais do 3º mês e do 9º mês.. 

Resposta: a) $1.776,98; b) $939,61; c) $1.128,62 

 

20. Um financiamento, cujo principal é igual a $ 100.000,00, deve ser liquidado mediante o pagamento de 

doze prestações mensais, iguais e sucessivas, e de mais duas parcelas intermediárias semestrais, adicionais 

aos pagamentos das prestações mensais. Assuma os meses com 30 dias e obtenha o fluxo de caixa desse 

financiamento, sabendo-se que: 

i) a taxa efetiva de juros desse financiamento é de 1,4 % ao mês; 

ii) a 1ª prestação mensal ocorre 30 dias após a liberação do principal; 

iii) as parcelas intermediárias semestrais, que ocorrem no final do 6º mês e do 12º mês, a contar da 

liberação dos recursos, têm um valor igual a duas vezes o valor da prestação mensal 

Resposta: $6.892,57 (prestação mensal) 

 

21. Um financiamento, cujo principal é igual a $ 10.000,00, deve ser liquidado mediante o pagamento de 

oito prestações mensais, iguais e sucessivas, e de mais uma parcela intermediária adicional, a ser paga no 

final do 3º mês a contar da liberação dos recursos. Obtenha o fluxo de caixa desse financiamento, sabendo-

se que:  

i) a taxa efetiva de juros desse financiamento é de 1,5 % ao mês, no regime de juros compostos; 

ii) a 1ª prestação mensal ocorre 30 dias após a liberação dos recursos; 

iii) a parcela intermediária é três vezes maior do que o valor da prestação mensal 

Resposta: $965,73 (prestação mensal) e $2.897,19 (parcela intermediária) 
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22. Um financiamento, cujo principal é igual a $ 100.000,00, deve ser liquidado mediante o pagamento de 

nove prestações mensais, ocorrendo a 1ª prestação 30 dias após a liberação do principal. As três primeiras 

prestações mensais são iguais a $ 10.000,00 e as três prestações mensais seguintes são iguais a $12.000,00. 

As últimas três prestações devem ter valores iguais. Calcule o valor dessas últimas três prestações mensais, 

sabendo-se que a taxa efetiva de juros desse financiamento é de 1,3 % ao mês, no regime de juros 

compostos. 

Resposta: prestação inicial: $13.679,94  

 

23. Um financiamento, cujo principal é igual a $ 10.000,00, deve ser liquidado mediante o pagamento de 

duas parcelas, uma no final do 1º mês e outra no final do 4º mês, a contar da liberação dos recursos. Calcule 

o valor desses pagamentos, sabendo-se que a segunda parcela é quatro vezes maior do que a primeira, e 

que a taxa efetiva de juros desse financiamento é de 1,5 % ao mês, no regime de juros compostos. 

Resposta: $2.103.51 (valor da primeira parcela) 

 

24. Um financiamento, cujo principal é igual a $ 30.000,00, deve ser liquidado num prazo de 4 anos. A 1ª 

prestação tem um valor de $ 10.000,00 e o seu pagamento deve ocorrer no final do 1º ano. As outras três 

prestações anuais devem ser linearmente decrescentes em relação à 1ª prestação, fazendo com que as 4 

prestações formem uma programação aritmética decrescente. Determinar o valor das prestações anuais, 

sabendo-se que a taxa efetiva de juros desse financiamento é de 8 % ao ano. 

Resposta: $10.000 (primeira), $9.328,77 (segunda), $8.657,54 (terceira) e $ 7.986,31 (quarta) 


