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1. A Companhia Cerqueira está considerando um dispêndio de capital que requer um investimento inicial de 

R$ 50.000 e retorno de entradas de caixa após o imposto de renda de $ 9.000 ao ano, por 10 anos. A 

empresa estabeleceu um padrão de payback mínimo de 6 anos. O projeto B tem as entradas de caixa 

respectivamente em anos de R$ 8.000,00 ; 8.500,00 ; 9.000,00 e assim aumentando R$ 500,00 a cada ano. 

Taxa de 10 %aa 

a) Determine o período de payback para este projeto. 

B) Qual é o lucro em 10 anos ? (ELG) 

C) Qual  o Índice de Lucratividade. ? 

D) A empresa deveria aceitar o projeto? Justifique. 

 

2.  (Banco do Brasil – 2007)  Em 1º de julho de 2011, o consultório dentário do Dr. Roberto fez uma de 

assinatura de jornal por um período de um ano, no valor a vista de R$ 720,00 - porem pagou em três 

parcelas com juros compostos de 5% no último dia de cada mês. O total pago para o jornal foi de: 

(A) Despesa de R$ 720,00. (B) Parcelas fixas de R$ 240,00. (C) Despesa de R$ 835,20  

(D) Contrato de R$ 800,03 (E) Despesa antecipada de R$ 620,69 

 
3. Calcule os paybacks e o VPL do seguinte projeto.  juros compostos de 3%  

Ano Fluxo Caixa Período 

0 -180.000 

1     25.400 

2    57.900 

3 129.400 

 

4.  Uma empresa opta por realizar um investimento de R$ 300.000,00 com receitas anuais de R$ 57.500,00 

durante 6 anos, sem incidência e juros. Pede-se: 

a. construir o fluxo de caixa; 

b. calcular o payback; 

c. calcular o excedente líquido gerado. 

 

5.  Para o mesmo investimento de R$ 300.000,00 , admita o seguinte quadro de receitas para os 6 anos 

seguintes: 

25.000         40.000           60.000          75.000          75.000         70.000  (valores em reais por ano) 

Desconsiderando os juros, responda: 

a. Qual o tempo de recuperação do investimento? 

b. Qual o valor do excedente líquido gerado (ELG)? 

 Sendo o ELG igual ao do exercício anterior, responda se o valor do payback permaneceu igual. Explique 

C. Caso as receitas sejam ao inverso do proposto inicialmente em valores e anos, qual seria o payback 

 

 6. Considere os seguintes projetos mutuamente exclusivos. Se o custo de capital for de 12%. Qual projeto 

você escolheria? a) Pelo critério de payback; b) Pelo critério da TIR, C) Pelo critério da VPL. Qual seria 

sua decisão final? Por que? 

Ano A B 

0 - 280.000 - 250.000 

1 50.000 260.000 

2 200.000 20.000 
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ANO PROJETO A PROJETO B

0 (28,500)         (27,000)         

1 10,000          11,000          

2 10,000          10,000          

3 10,000          9,000            

4 10,000          8,000            

3 300.000 55.000 

 

 

7. Calcule os períodos de payback, para dois projetos similares, com os seguintes fluxos de caixa: 

 

PROJETOS ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

PROJETO A (45.000) 20.000 25.000 5.000 3.000 6.000 

PROJETO B (45.000) 15.000 15.000 15.000 18.000 20.000 

Qual projeto é preferível? Justifique sua resposta demonstrando os pontos positivos e negativos desse 

método de avaliação de investimentos. 

 
8. Defina Orçamento e explique como eles podem ser. 

9. Explique o que é VPL, e para que serve ? 

10. Qual o método de análise de investimento mais fácil, e porque ? 

11. (ENADE 2006) A Centro-Oeste Metalúrgica, em fase de planejamento para o próximo exercício, prevê dois 

cenários diferentes. 

1º CENÁRIO: Mantida a atual política de crédito, as vendas montarão a R$ 160.000,00 mensais, prevista nos 

dois primeiros meses, sendo 75% à vista; os custos e despesas variáveis mensais representarão 60% das vendas, 

pagos em 2 meses, um a vista; os custos e despesas relativos à concessão de crédito representarão 5% das 

vendas e os custo fixos serão de R$ 10.000,00. Juros compostos de 2% para pagamentos e recebimentos. 

2º CENÁRIO: Reduzindo as exigências da atual política de crédito, as vendas montarão a R$ 200.000,00 

mensais, sendo mantido o mesmo valor das vendas à vista; os custos e despesas variáveis deverão manter-se em 

50% das vendas; os custos e despesas relativos à concessão de crédito deverão manter-se em 5% das vendas. 

Admitindo-se que os custos e despesas fixos não sofrerão alteração em ambos os cenários, o lucro  resultante da 

adoção do 2º cenário em relação ao 1º, em reais, será de 

(A) 130.000,00. (B) 73.8400,00.(C) 140.000,00.(D) 137.840,00.(E) 110.000,00. (F)  NDA 

 

12. (ENADE 2004) Uma CIA está estudando as seguintes alternativas de investimento:Como as alternativas são 

mutuamente exclusivas e há interesse da empresa pelo retorno no menor prazo possível, considerando-se o 

período de payback efetivo, a empresa deverá escolher a alternativa 

PROJETOS ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

PROJETO A (500.000) 100.00 200.00 300.00 

PROJETO B (500.000) 150.000 250.000 250.000 

 

(A) I porque o payback é de 2,67 anos. 

(B) I porque o payback é de 2,15 anos. 

(C) II porque o payback é de 2,40 anos. 

(D) II porque o payback é de 2,22 anos. 

(E) I ou II, indiferentemente, já que o payback de ambas é igual. 

 

13 . A Sansung está em fase de escolha do melhor, dentre dois projetos – A e B – de dispêndio de capital, 

mutuamente excludentes e com igual nível de risco. Os fluxos de caixa relevantes para cada projeto são 

apresentados a seguir. O custo de capital da empresa é de 14%. 

Calcule o período de payback para cada projeto. 

Calcule o valor presente líquido para cada projeto. 

Qual decisão de investimento deve o administrador 

 financeiro tomar, explique? 


