
Material elaborado pelo Prof. José Thomaz Mendes Filho
para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES,
que devem ser lidas, todas elas, na íntegra, por todos e por cada um dos alunos que 

estejam matriculados na disciplina TT 007 – Economia de Engenharia I ou na disciplina 
TT 080 – Economia de Engenharia previamente ao início da resolução dos exercícios.

1. Este material é disponibilizado unicamente para uso didático nas disciplinas TT 007 
–  Economia  de  Engenharia  I  e  TT  080  –  Economia  de  Engenharia.  Informa-se, 
expressamente, que ele não se destina, de modo algum, a uso, direto ou indireto, em 
casos reais, e nem mesmo em casos teóricos, ou hipotéticos, que guardem relação 
com  casos  ou  situações  reais.  Este  material  faz  sentido  no  contexto  didático  das 
disciplinas, e, como o mostram algumas experiências educativas, materiais escritos de apoio 
didático a disciplinas podem não ser (e, em muitos casos, realmente não o são) adequados a 
utilização fora do contexto educativo próprio das mesmas, em situações em que motivações, 
expectativas  e  outras  características  da  vida  humana  estão  presentes  em  contextos 
específicos.  Ele  foi  produzido  para  atender  a  uma  necessidade  estritamente  didática, 
identificada  por  alunos  de  turmas  anteriores,  de  que  existisse  uma  lista  de  exercícios 
propostos com respostas, adequada aos conteúdos da disciplina, e que contemplasse de 
modo significativo o grau de complexidade admitido para o conteúdo da mesma.

2. É importante considerar que as respostas apresentadas são aquelas encontradas 
pelo  professor  quando  resolveu  os  exercícios  e  que,  assim,  devem  ser 
permanentemente  vistas,  todas  e  cada  uma  delas,  como  respostas  provisórias. 
Naturalmente,  pode  ter  havido  alguns  erros  (de  digitação  e  mesmo  de  resolução  dos 
exercícios), pois é bem conhecido que saber fazer algo não é garantia, de modo algum, de 
que não se possa errar ao fazê-lo. Para minimizar a probabilidade de ocorrência de erros, 
pediu-se  à  monitoria  da  disciplina,  em  um  ano  passado,  que  resolvesse  cada  um  dos 
exercícios:  esse trabalho de resolução foi  especialmente importante,  porque quando uma 
outra pessoa resolve um mesmo conjunto de exercícios, com coincidência de respostas, há 
um ganho  expressivo  na  confiabilidade  das  mesmas.  Para  que  as  respostas  até  então 
obtidas pudessem ser confirmadas ainda mais uma vez, pediu-se aos alunos de uma das 
turmas da disciplina, em 2010, que informassem no caso de encontrarem alguma resposta 
diferente daquelas informadas para os exercícios: e, em função da resposta obtida com o 
trabalho junto a essa turma, ao menos no dizer de um dos alunos, que afirmou haver feito 
todos os exercícios, todas as respostas permanecem válidas.  Naturalmente, é importante 
considerar que essa tripla confirmação encontra fundamento unicamente na confiança 
depositada na informação prestada pelas pessoas que afirmaram ter encontrado os 
resultados: de modo que a confiabilidade de cada uma das respostas apresentadas, 
no que depende de tal confirmação, encontra fundamento único naquela confiança.
É claro que, do ponto de vista formal, mesmo que um exercício tenha sido resolvido três 
vezes, por três pessoas diferentes, em três dias distintos, e, em cada uma das resoluções, 
tenha apresentado um mesmo resultado ou resposta, não se pode afirmar, categoricamente, 
que a resposta a ele atribuída seja, por essa razão, necessariamente a resposta correta. É 
que  existe  a  remota  possibilidade,  ao  menos  do  ponto  de  vista  teórico  (e  que  não  é 
impossível de acontecer na prática), de que as três pessoas, inadvertida e involuntariamente, 
tenham,  por  exemplo,  despercebido  algum  detalhe  relevante  da  resolução,  e,  assim, 
cometido o mesmo erro.
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Não se quer dizer, com isso, que não se possa ter certeza acerca de uma resposta obtida 
matematicamente  para  um problema:  claro  que  não  é  assim.  Se  alguém,  por  exemplo, 
utilizando-se da aritmética clássica, afirma que cinco mais dois é igual a sete, isto é correto e 
verdadeiro, sem dúvida alguma. O que se afirma é outra coisa: que, quando se tem uma 
quantidade relativamente numerosa de respostas a serem encontradas para um conjunto 
também  relativamente  numeroso  de  exercícios,  como  é  o  caso  neste  material,  pode 
acontecer  de  algumas  delas  estarem  erradas,  como  resultado  da  realização  de  grande 
quantidade de cálculos, um após o outro, mesmo quando a resolução de exercícios tenha-se 
dado em três ocasiões diferentes, com vistas a aumentar a confiabilidade nas respostas.

3. É importante,  pelas razões aqui  expostas,  que, mesmo com os comunicados de 
obtenção tripla de iguais resultados, todas e cada uma das respostas aos exercícios 
seja(m)  vista(s),  permanentemente,  como  provisória(s):  no  caso  de  uma  ou  mais 
respostas não haver(em) sido encontrada(s) por um ou mais aluno(s), recomenda-se 
que, nos momentos em que cada aluno julgar adequado (considerando, em especial, o 
caráter  provisório e, portanto,  possível  de precisar  ser  corrigido,  de cada uma das 
respostas), este interrompa a resolução do respectivo exercício (ou item do exercício, 
se for esse o caso) e procure verificar junto ao monitor da disciplina (quando houver) 
ou  ao  professor  da  disciplina,  durante  o  semestre  letivo  em que  tal  aluno  estiver 
efetivamente  cursando  a  disciplina,  se,  eventualmente,  mesmo  após  o  referido 
processo  de  resolução  (como  mencionado,  em  três  etapas),  uma  ou  mais  das 
respectivas respostas divulgadas, em que se considerem os esforços no sentido de 
divulgá-las  todas  corretas,  não  corresponde(m),  efetivamente,  à(s)  resposta(s) 
correta(s) para tal  exercício. No caso de o aluno pretender utilizar esses exercícios 
(que, conforme explicado no item 4, são de natureza facultativa) na preparação para a 
realização  de  uma  ou  mais  avaliações,  ou  verificações  de  aproveitamento,  da 
disciplina,  recomenda-se  fortemente  que  ele  estabeleça  um  cronograma  com  cuja 
utilização, mesmo diante da eventualidade de ao menos uma resposta não haver sido 
encontrada,  seja  possível  esclarecer,  previamente  à  realização  dessa(s)  avaliação 
(avaliações),  junto  ao monitor  (se  houver)  ou ao professor,  se a(s)  resposta(s)  em 
questão precisa(m) ou não ser modificada(s).  Desde já agradece-se pela contribuição 
que, nesse caso, esse(s) aluno(s) apresenta(m) ao aprimoramento deste material didático: é 
importante  que,  uma  vez  identificados  erros  neste  material  disponibilizado,  eles  sejam 
informados para que seja possível corrigi-los.

4. Esclarece-se a todos e a cada um dos alunos das disciplinas TT 007 – Economia de 
Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia, que são os únicos usuários para 
quem  esse  material  foi  produzido,  que  a  resolução,  no  todo  ou  em  parte,  dos 
exercícios  propostos  neste  material  é  de  natureza  facultativa:  quem,  por  qualquer 
motivo,  preferir  não  utilizá-lo  –  por  exemplo,  pela  possibilidade  de  uma  ou  mais 
resposta(s) apresentada(s) não corresponder(em) à(s) resposta(s) correta(s) para o(s) 
exercício(s) –, poderá fazer uso de exercícios e ou de exemplos publicados em livros. 
Quem quiser utilizar exercícios e ou exemplos de livros em seu processo de aprendizado na 
disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia pode 
encontrá-los em referências bibliográficas apresentadas na disciplina. E esclarece-se que 
neste  material,  à  exceção  do  investimento  inicial  e  de  quando  há  informação  em 
contrário, recebimentos e desembolsos, seja na qualidade de eventos isolados, seja na 
de séries, são postecipados, isto é, registrados ao final dos respectivos períodos.

página 2 de 20



Material elaborado pelo Prof. José Thomaz Mendes Filho
para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

01. Considerando uma hipotética aplicação financeira que rende juros postecipados de 0,5 % 
ao mês e admitindo, por simplificação didática, que seu rendimento mensal se limita apenas 
a  esses  juros,  (a) quanto  é  necessário  depositar,  em reais,  e  deixar  depositado  em tal 
aplicação  para  que,  ao  final  de  seis  meses  de  capitalização,  se  tenha um montante  de 
R$ 1.000,00? (b) qual é o tempo mínimo, em meses, necessário para que um montante seja 
maior que o dobro do valor do principal capitalizado?
02. Admitindo-se uma taxa de juros de 1 % ao período, qual é o valor em reais do principal 
que,  capitalizado  por  dez  períodos  com juros  simples,  resulta  em um montante  igual  à 
metade  do  montante  que  se  obtém  capitalizando  um  principal  de  R$  100,00,  por  seis 
períodos, com juros compostos?
03. Considerando uma taxa de juros de 1 % ao período e um principal de R$ 100,00, qual é o 
número mínimo de períodos necessários para que o montante com juros compostos seja 
maior que o quíntuplo do montante com juros simples (a) considerando unicamente períodos 
inteiros?  (b)  considerando  períodos  não  inteiros  e  a  lógica  da  convenção  linear? 
(c) considerando períodos não inteiros e a lógica da convenção exponencial?
04. Considerando uma taxa de juros de 1 % ao período e um horizonte de planejamento de 
3,5 períodos, qual é o valor em reais do principal que, capitalizado com a convenção linear, 
resulta em um montante igual a R$ 1.000,00?
05. Admitindo,  por  simplificação  didática,  que  o  rendimento  mensal  de  uma  hipotética 
aplicação financeira corresponda unicamente a juros de 0,5 % ao mês, qual é o valor em 
reais  do  principal  que,  depositado  nessa  aplicação,  possibilita,  ao  final  de  cada  mês  e 
enquanto tal principal permanecer integralmente nela depositado, a realização de saques, 
que são efetivamente realizados, cada um no valor de R$ 100,00?
06. Qual é o valor em reais do saque mensal que se pode realizar, por prazo indeterminado, 
ao se depositar  um principal  de R$ 1.000,00 em uma hipotética aplicação financeira cujo 
rendimento mensal, por simplificação didática, é admitido como correspondendo unicamente 
aos juros de 0,5 % ao mês, quando se estabelece a condição de que, ao final  de cada 
período,  todo  o  principal  e  somente  o  principal  deve  permanecer  depositado  em  tal 
aplicação?
07. Considerando-se uma taxa de juros de 1 % ao período,  qual  é o valor em reais dos 
recebimentos de uma série uniforme de dez períodos, cujo início coincide com o início do 
primeiro período de um diagrama de fluxo de caixa, se tal série é equivalente a uma série 
perpétua de recebimentos, todos de R$ 100,00, cujo início coincide com o final do sexto 
período de tal diagrama?
08. Considere-se um ativo cujo preço à vista seja de R$ 1.000,00,  a ser  financiado com 
prestações  iguais  e  sem  período  de  carência.  Admitindo  que  a  taxa  de  juros  do 
financiamento seja de 1 % ao mês, qual é o valor em reais de cada uma das prestações caso 
o  ativo  seja  financiado  (a)  em seis  prestações,  sem  entrada;  (b)  com  uma  entrada  de 
R$ 300,00 mais seis prestações; e (c) com uma entrada mais cinco prestações, sendo que 
tanto a entrada como todas as prestações têm o mesmo valor.
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09. Considere-se um ativo cujo preço à vista seja de R$ 1.000,00 e que haja sido financiado, 
sem  entrada  e  sem  carência,  em  seis  prestações  mensais,  todas  de  igual  valor, 
observando-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao mês. Admitindo que se pretenda 
quitar o financiamento, ao final do terceiro mês, de modo que seja possível  descontar os 
juros presentes nas prestações futuras, qual é o valor em reais do pagamento único, ao final 
do terceiro período, equivalente às quatro últimas prestações e suficiente para tal quitação?
10. Qual é o valor em reais do terceiro recebimento de uma série em gradiente geométrico 
com seis períodos, cuja taxa de gradiente geométrico é igual a 2 %  e cujo início coincide 
com o final do terceiro período de um diagrama de fluxo de caixa, se, observando-se uma 
taxa de juros de 1 % ao período, essa série é equivalente ao efeito conjunto de duas séries 
uniformes,  cada uma com três períodos,  a  primeira delas composta de recebimentos  de 
R$ 100,00 e com início coincidente com o início do referido diagrama, e a segunda delas 
composta de recebimentos de R$ 150,00 e com início coincidente com o início do sétimo 
período do referido diagrama?
11. Admitam-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período e um diagrama de fluxo 
de caixa com dez períodos, a cada um deles correspondendo um recebimento de R$ 100,00. 
E  admita-se  que  este  diagrama  seja  transformado  em  outro,  que  a  tal  taxa  lhe  seja 
equivalente. Se esse outro diagrama apresenta também dez períodos, início coincidente com 
o início do primeiro diagrama e unicamente dois recebimentos, ambos de mesmo valor, um 
no início de seu primeiro período e outro no final de seu último período, qual é o valor em 
reais de cada um dos recebimentos do segundo diagrama?
12. Considerem-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período e um diagrama de 
fluxo  de  caixa  que  apresenta  oito  períodos,  a  cada  um  deles  correspondendo  um 
recebimento de R$ 100,00, e um desembolso ao final do quarto período. Qual é o valor em 
reais de tal  desembolso,  para que o referido diagrama seja equivalente a um outro,  que 
tenha também oito períodos e início coincidente com o início do primeiro diagrama, se esse 
segundo diagrama apresenta  unicamente uma série  uniforme de recebimentos,  cada um 
deles  de  R$ 50,00,  com oito  períodos  e  início  coincidente  com o  início  desse  segundo 
diagrama?
13. Considere-se um diagrama de fluxo de caixa que apresenta oito períodos e um único 
recebimento,  de  R$  1.000,00,  no  final  do  quarto  período.  Admitindo  que  se  pretenda 
transformar esse diagrama em outro que, observando-se uma taxa de juros ou de desconto 
de 1 % ao período, lhe seja equivalente e apresente unicamente dois recebimentos, ambos 
de mesmo valor, o primeiro deles no final do terceiro período e o segundo deles no final do 
sétimo período, qual é o valor em reais de cada um desses dois recebimentos?
14. Admita-se  um  diagrama  de  fluxo  de  caixa  com  dez  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo  um  recebimento  de  R$ 100,00,  que  definem  uma  série  uniforme 
postecipada. Qual é o valor em reais dos recebimentos de uma série uniforme antecipada 
com  cinco  períodos,  o  primeiro  deles  coincidindo  com  o  terceiro  período  do  referido 
diagrama, se, observando-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período, ambas 
as referidas séries são equivalentes?
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15. Qual é o valor, em porcentagem ao período, da taxa de gradiente geométrico de uma 
série em gradiente geométrico com seis períodos e cujo primeiro valor não nulo é igual a 
R$ 50,00, a qual, observando-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período, é 
equivalente  a  uma  série  uniforme  antecipada  de  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento de R$ 100,00, se o instante de tempo inicial de tal série 
uniforme coincide com o final do terceiro período da referida série em gradiente?
16. Considere-se um diagrama de fluxo de caixa com dez períodos o qual apresenta, em 
seus  cinco  primeiros  períodos,  uma série  uniforme de recebimentos,  cada  um deles  de 
R$ 100,00, e em seus cinco últimos períodos uma série uniforme de desembolsos, cada um 
deles no valor de R$ 100,00. Qual é o valor em reais do evento isolado único, no final do 
quinto período do referido diagrama, que, observando-se uma taxa de juros ou de desconto 
de 1 % ao período, é equivalente a tal diagrama?
17. Considere-se  um  diagrama  de  fluxo  de  caixa  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento de R$ 100,00, o qual se pretende transformar em outro 
que, observando-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período, seja equivalente 
ao primeiro.  Admitindo que o segundo diagrama apresenta também seis  períodos  e tem 
início coincidente com o início do primeiro diagrama, e que nos três primeiros períodos desse 
segundo diagrama haja uma série uniforme antecipada, e nos três últimos períodos de tal 
segundo  diagrama  haja  uma  série  uniforme  postecipada,  de  modo  que  o  valor  dos 
recebimentos da série antecipada de três períodos seja igual ao valor dos recebimentos da 
série postecipada de três períodos, qual é o valor em reais de cada um dos recebimentos do 
segundo diagrama?
18. Considere-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período e uma série perpétua, 
postecipada, de recebimentos de R$ 100,00. Qual é o valor em reais dos recebimentos de 
uma  série  perpétua  antecipada,  cujo  início  coincida  com  o  início  da  referida  série 
postecipada, e que, observando-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período, lhe 
seja equivalente?
19. Considere-se uma série perpétua de recebimentos de R$ 100,00,  cujo início coincida 
com o  início  do  terceiro  período  de  um diagrama  de  fluxo  de  caixa.  Admitindo-se  que, 
observando-se uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período, tal série perpétua seja 
transformada em uma série uniforme antecipada que lhe seja equivalente e que apresente 
seis períodos,  sendo o início dessa série  antecipada coincidente  com o início  do sétimo 
período do mencionado diagrama, qual é o valor em reais do recebimento no instante inicial 
do diagrama que, observando a mencionada taxa de juros ou de descontos, é equivalente 
aos três últimos recebimentos da referida série antecipada?
20. Considere-se uma diagrama de fluxo de caixa com oito períodos o qual apresenta, no 
final  dos  períodos  pares,  recebimentos  de  R$  100,00,  e  no  final  dos  períodos  ímpares, 
desembolsos de R$ 100,00, diagrama esse que deve ser transformado em outro, também 
com oito períodos, de modo que ambos apresentem o mesmo instante de tempo inicial. Se 
esse outro diagrama apresenta unicamente um evento isolado, no final do quarto período, e, 
observada uma taxa de juros ou de desconto de 1 % ao período, é equivalente ao primeiro, 
qual  é  a natureza (recebimento  ou desembolso)  e  o valor  em reais  desse único  evento 
isolado do segundo diagrama?
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21. Qual é, em porcentagem, a taxa de juros efetiva trimestral equivalente à taxa efetiva que 
se pode obter diretamente de uma taxa de juros de 6 % ao ano com capitalização bimestral?
22. Qual é o valor em reais do principal que, capitalizado por seis meses com uma taxa de 
juros efetiva mensal equivalente àquela que se pode obter diretamente de uma taxa de juros 
de 6 % ao semestre com capitalização anual, resulta em um montante igual ao principal que, 
capitalizado por um ano com a taxa de juros efetiva trimestral equivalente àquela que se 
pode obter diretamente de uma taxa de juros de 4 % ao quadrimestre com capitalização 
semestral, resulta em um montante igual a R$ 1.000,00?
23. Admitindo,  por  simplificação  didática,  que  o  rendimento  mensal  de  uma  hipotética 
aplicação  financeira  corresponda  unicamente  a  juros  de  0,5 %  ao  mês,  e  que  inexista 
inflação, qual é o valor, em porcentagem, da taxa de juros que expressa o ganho real, em 
termos de juros, de tal aplicação (a) ao semestre? (b) ao ano? (c) ao biênio?
24. Admitindo uma taxa de juros de 0,5 % ao mês e uma expectativa de inflação de 0,3 %, 
0,4  %  e  0,2  %  respectivamente  para  os  primeiro,  segundo  e  terceiro  meses  de  um 
determinado trimestre, determinar, em porcentagem, para o trimestre em questão: (a) a taxa 
de inflação média mensal equivalente; (b) a taxa de inflação que expressa diretamente o 
efeito acumulado da inflação; e (c) a taxa única que expressa o efeito conjunto de inflação e 
juros.
25. Admitindo a convenção do incerto e que, no instante de tempo inicial de um determinado 
quadrimestre,  a cotação do real  em relação ao euro haja sido 1,00 € = R$ 2,73, e que a 
variação cambial  estimada apresente uma desvalorização do real  em relação ao euro de 
0,2 %, 0,3 %, 0,2 % e 0,1 %, respectivamente para os primeiro, segundo, terceiro e quarto 
meses desse quadrimestre, (a) qual deve ser a cotação do real em relação ao euro ao final 
de tal quadrimestre? (b) qual é o valor em porcentagem da desvalorização acumulada do real 
em relação ao euro durante esse quadrimestre?
26. Considere-se que uma pessoa disponha de R$ 1.000,00 e pretenda poupar esse valor 
por  três  meses.  Tal  pessoa  considera  duas  possibilidades:  a  primeira,  comprar  euros, 
observando-se  a  cotação  do  dia,  de  1,00  €  =  R$  2,73,  para  vendê-los  ao  final  de  um 
trimestre; a segunda, aplicar o dinheiro, durante três meses, em uma (hipotética) aplicação 
financeira  que  rende  juros  de  0,5  %  ao  mês  mais  correção  monetária  integral.  Se, 
respectivamente para os primeiro, segundo e terceiro meses de tal trimestre, a expectativa 
de inflação for de 0,3 %, 0,4 % e 0,2 % e a expectativa de desvalorização do real em relação 
ao euro, observando-se a convenção do incerto, for de 0,4 %, 0,5 % e 0,7 %, qual é o valor 
em reais de que a pessoa deverá dispor caso aplique seus R$ 1.000,00, conforme as duas 
possibilidades  apresentadas,  (a)  integralmente  na  compra  e  posterior  venda  de  euros? 
(b) integralmente na mencionada (hipotética) aplicação financeira? E qual é o valor, em reais, 
em termos de poder de compra do real no início do trimestre em questão, da quantidade de 
reais  obtida  ao  final  do  trimestre  como  consequência  de  a  pessoa  haver  aplicado  tais 
R$ 1.000,00, conforme as duas possibilidades apresentadas, (c) integralmente na compra e 
posterior venda de euros? (d) integralmente na mencionada (hipotética) aplicação financeira?
27. Determinar, em porcentagem ao período, a Taxa Interna de Retorno (TIR) (caso haja; 
caso não haja, comunicar tal inexistência) de uma alternativa de investimento cujo diagrama 
de fluxo de caixa apresenta seis períodos, a cada um deles correspondendo um recebimento 
de R$ 100,00, e cujo investimento inicial, no início do primeiro período, seja de R$ 100,00.
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28. Determinar, em porcentagem ao período, a Taxa Interna de Retorno (TIR) (caso haja; 
caso não haja, comunicar tal inexistência) de uma alternativa de investimento cujo diagrama 
de fluxo de caixa apresenta dois períodos, a cada um deles correspondendo um recebimento 
de R$ 100,00, e cujo investimento inicial, no início do primeiro período, seja de R$ 100,00.
29. Admita-se que um principal de R$ 1.000,00 deva ser aplicado por todo um horizonte de 
planejamento de seis meses, e que exista uma expectativa de inflação de 4 %, 3 %, 3 %, 
2 %, 2 % e 1 % respectivamente para os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto 
meses de tal horizonte de planejamento. Qual é o valor, em porcentagem, para uma taxa 
prefixada, referente a todo esse semestre, para que, com a aplicação de tais R$ 1.000,00, se 
obtenha um montante, ao final de tal semestre, que exceda em R$ 100,00 o montante que se 
obteria  caso  se  aplicasse  tal  principal,  pelo  mesmo  período  semestral,  com  uma  taxa 
prefixada  de  1 %  ao  mês  mais  a  correção  monetária  integral,  admitida  em  função  das 
expectativas inflacionárias conforme mencionadas?
30. Admitindo-se uma expectativa de inflação de 3 %, 2 % e 1 %, respectivamente para os 
primeiro, segundo e terceiro meses de um determinado trimestre, e que uma tal oportunidade 
de investimento assegure ganhos de 10 % sobre o valor aplicado a quem aplicar um principal 
para capitalização durante todo esse trimestre, qual é o valor em porcentagem da taxa de 
juros real ao trimestre em questão vigente em tal oportunidade de investimento?
31. Considere-se  um  principal  de  R$ 1.000,00  a  ser  financiado,  sem  entrada  em  sem 
carência, em seis prestações mensais, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, pelo Sistema 
Francês. Qual é o valor em reais (a) do saldo devedor imediatamente antes do pagamento 
da terceira prestação? (b) do total dos juros pagos quando se consideram, em conjunto, as 
segunda, terceira e quarta prestações? (c) do total amortizado quando se consideram, em 
conjunto, as terceira, quarta e quinta prestações?
32. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem entrada e sem carência, 
em seis  prestações  mensais,  com uma taxa  de  juros  de  1 % ao mês,  pelo  Sistema de 
Amortização Constante. (a) Qual é o valor em reais do saldo devedor imediatamente antes 
do pagamento da terceira prestação? (b) Qual é,  em reais,  o valor total dos juros pagos 
quando se consideram, em conjunto, as segunda, terceira e quarta prestações? (c) Qual é o 
valor em reais da terceira prestação?
33. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem entrada e sem carência, 
em seis  prestações  mensais,  com uma taxa  de  juros  de  1 % ao mês,  pelo  Sistema de 
Amortização Mista. (a) Qual é o valor em reais do saldo devedor imediatamente antes do 
pagamento da terceira prestação? (b) Qual é, em reais, o valor total dos juros pagos quando 
se consideram, em conjunto, as segunda, terceira e quarta prestações? (c) Qual é, em reais, 
o valor total amortizado quando se consideram, em conjunto, as terceira,  quarta e quinta 
prestações? (d) Qual é, em reais, o valor da terceira prestação?
34. Considere-se  um  principal  de  R$  1.000,00  a  ser  financiado,  sem  entrada,  em  seis 
prestações  mensais,  com uma taxa  de  juros  de  1 % ao  mês,  pelo  Sistema Americano. 
(a) Qual é o valor em reais do saldo devedor imediatamente antes do pagamento da terceira 
prestação? (b) Qual é, em reais, o valor total dos juros pagos quando se consideram, em 
conjunto,  as  segunda,  terceira  e  quarta  prestações?  (c)  Qual  é,  em reais,  o  valor  total 
amortizado quando se consideram, em conjunto, as terceira,  quarta e quinta prestações? 
(d) Qual é, em reais, o valor da terceira prestação?
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35. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem entrada e, a menos de 
quando se considera o Sistema Americano, sem carência, em seis prestações mensais, com 
uma taxa de juros de 1 % ao mês. Elaborar uma planilha de financiamento que apresente, 
para o instante de tempo inicial e ao final de cada período, os valores em reais de prestação, 
de amortização, de juros e de saldo devedor (a) pelo Sistema Francês; (b) pelo Sistema de 
Amortização  Constante;  (c)  pelo  Sistema  de  Amortização  Mista;  e  (d)  pelo  Sistema 
Americano.
36. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 que tenha sido financiado, sem entrada e sem 
carência, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, em dez prestações mensais, pelo Sistema 
Francês.  Caso,  imediatamente  após  o  pagamento  da  sexta  prestação,  seja  possível 
refinanciar o saldo devedor,  com a mesma taxa de juros, para que as quatro prestações 
ainda a serem pagas o sejam segundo o Sistema de Amortização Constante, determinar: 
(a) o valor em reais da última prestação; e (b) o valor em reais dos juros acumulados nas 
quatro prestações ainda a serem pagas.
37. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 que tenha sido financiado, sem entrada e sem 
carência, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, em dez prestações mensais, pelo Sistema 
de Amortização Constante. Caso, imediatamente após o pagamento da sexta prestação, seja 
possível  refinanciar  o  saldo  devedor,  com a  mesma  taxa  de  juros,  para  que  as  quatro 
prestações ainda a serem pagas o sejam segundo o Sistema Francês, determinar: (a) o valor 
em reais  da  amortização  contida  na  última prestação;  e  (b)  o  valor  em reais  dos  juros 
acumulados nas quatro prestações ainda a serem pagas. 
38. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 que tenha sido financiado, sem entrada e sem 
carência, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, em dez prestações mensais, pelo Sistema 
Francês.  Caso,  imediatamente  após  o  pagamento  da  sexta  prestação,  seja  possível 
refinanciar o saldo devedor, com a mesma taxa de juros, com o objetivo de estender o prazo 
para liquidação da dívida, de mais quatro para mais dez meses, mantendo-se o Sistema 
Francês,  determinar  a  diferença,  em reais,  entre  o  valor  total  dos  juros  pagos  nas  dez 
prestações que resultam da nova proposta de financiamento e o valor total dos juros que 
seriam pagos nas quatro prestações ainda não pagas segundo o financiamento original.
39. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 que tenha sido financiado, sem entrada e sem 
carência, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, em dez prestações mensais, pelo Sistema 
de Amortização Constante. Caso, imediatamente após o pagamento da sexta prestação, seja 
possível refinanciar o saldo devedor, com a mesma taxa de juros, com o objetivo de estender 
o prazo para liquidação da dívida,  de mais quatro para mais dez meses,  mantendo-se o 
Sistema de Amortização Constante, determinar a diferença, em reais, entre o valor total dos 
juros pagos nas dez prestações que resultam da nova proposta de financiamento e o valor 
total  dos  juros  que  seriam  pagos  nas  quatro  prestações  ainda  não  pagas  segundo  o 
financiamento original.
40. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem carência e, a menos da 
entrada, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, em dez prestações mensais pelo Sistema 
Francês. Caso se pretenda que as prestações assumam um valor não superior a R$ 50,00, 
qual é, em reais, o valor mínimo da entrada que deverá ser pago no início do primeiro mês 
do período de amortização?

página 8 de 20



Material elaborado pelo Prof. José Thomaz Mendes Filho
para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

41. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem carência e, a menos da 
entrada, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, em dez prestações mensais pelo Sistema de 
Amortização Constante. Caso se pretenda que nenhuma prestação assuma valor superior a 
R$ 50,00, qual é, em reais, o valor mínimo da entrada que deverá ser pago no início do 
primeiro mês do período de amortização?
42. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem entrada e, a menos de 
quando se considera o Sistema Americano, sem carência, em quatro prestações mensais, 
com uma taxa de juros de 1 % ao mês. Considerando uma expectativa de inflação de 0,2 %, 
0,3 %, 0,2 % e 0,1 % respectivamente para os primeiro, segundo, terceiro e quarto meses do 
período  de  amortização,  e  a  adoção  do  regime  de  correção  cobrada  (observando 
integralmente  tal  expectativa  inflacionária)  elaborar  uma  planilha  de  financiamento  que 
apresente, para o instante de tempo inicial e ao final de cada período, os valores em reais 
(com e sem efeito de inflação) de prestação, de amortização, de juros e de saldo devedor, 
bem como o valor total de correção monetária gerada por período (a) pelo Sistema Francês; 
(b)  pelo  Sistema  de  Amortização  Constante;  (c)  pelo  Sistema  de  Amortização  Mista;  e 
(d) pelo Sistema Americano.
43. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem entrada e, a menos de 
quando se considera o Sistema Americano, sem carência, em quatro prestações mensais, 
com uma taxa de juros de 1 % ao mês. Considerando uma expectativa de inflação de 0,2 %, 
0,3 %, 0,2 % e 0,1 % respectivamente para os primeiro, segundo, terceiro e quarto meses do 
período  de  amortização  a  adoção  do  regime  de  correção  capitalizada  (observando 
integralmente  tal  expectativa  inflacionária),  elaborar  uma  planilha  de  financiamento  que 
apresente, para o instante de tempo inicial e ao final de cada período, os valores em reais 
(com e sem efeito de inflação) de prestação, de amortização, de juros e de saldo devedor, 
bem como o valor total de correção monetária gerada por período (a) pelo Sistema Francês; 
(b)  pelo  Sistema  de  Amortização  Constante;  (c)  pelo  Sistema  de  Amortização  Mista;  e 
(d) pelo Sistema Americano.
44. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem entrada e sem carência, 
em quatro prestações mensais, com uma taxa de juros de 1 % ao mês, pelo Sistema de 
Amortização  Constante.  Considerem-se  também  uma  expectativa  de  inflação  de  0,2 %, 
0,3 %, 0,2 % e 0,1 % respectivamente para os primeiro, segundo, terceiro e quarto meses do 
período  de  amortização,  e  a  adoção  do  regime  de  correção  capitalizada  (observando 
integralmente  tal  expectativa  inflacionária).  Caso,  imediatamente  após  o  pagamento  da 
segunda prestação, seja possível refinanciar o saldo devedor, com a mesma taxa de juros, 
para que as duas prestações ainda a serem pagas o sejam segundo o Sistema Francês, 
determinar, em reais: (a) o valor da terceira prestação; e (b) o valor da quarta prestação.
45. Considere-se um principal de R$ 1.000,00 a ser financiado, sem entrada e sem carência, 
em quatro  prestações  mensais,  com  uma  taxa  de  juros  de  1 % ao  mês,  pelo  Sistema 
Francês.  Considerem-se também uma expectativa  de  inflação  de  0,2 %,  0,3 %,  0,2 % e 
0,1 % respectivamente para os primeiro, segundo, terceiro e quarto meses do período de 
amortização,  e  a  adoção  do  regime  de  correção  cobrada  (observando  integralmente  tal 
expectativa inflacionária).  Caso, imediatamente após o pagamento da segunda prestação, 
seja possível refinanciar o saldo devedor, com a mesma taxa de juros, para que as duas 
prestações ainda a serem pagas o sejam segundo o Sistema de Amortização Constante, 
determinar, em reais: (a) o valor da terceira prestação; e (b) o valor da quarta prestação.
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46. Considerem-se uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA)  de  10 % ao período  e uma 
alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles  correspondendo  um 
recebimento de R$ 1.500,00 e um desembolso de R$ 500,00, e cujo investimento inicial seja 
de R$ 1.500,00. Verificar se essa alternativa é ou não é economicamente viável  (a)  pelo 
método  do  Valor  Presente  Líquido  (VPL);  (b)  pelo  método  do  Valor  Periódico  Uniforme 
Equivalente (VPUE); (c) pelo método da Taxa Interna de Retorno (TIR); (d) pelo método do 
Retorno Adicional Sobre o Investimento (RASI).
47. Considerem-se uma alternativa de investimento A, com quatro períodos, a cada um deles 
correspondendo  um  desembolso  de  R$ 2.000,00,  e  cujo  investimento  inicial  seja  de 
R$ 2.500,00,  e  uma alternativa  de  investimento  B,  com oito  períodos,  a  cada  um deles 
correspondendo  um  desembolso  de  R$ 1.500,00,  e  cujo  investimento  inicial  seja  de 
R$ 2.000,00. Admitindo uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 10 % ao período, que 
essas alternativas apresentem benefícios idênticos, e que sejam ambas economicamente 
viáveis, determinar a alternativa economicamente mais interessante pelo método do Custo 
Periódico Uniforme Equivalente (CPUE) (a) admitindo que exista previsão de repetição da 
alternativa  escolhida,  por  prazo indeterminado e nas mesmas condições  de sua primeira 
edição; e (b) admitindo que não exista previsão de repetição da alternativa, qualquer que 
seja  aquela  que  venha  a  ser  implementada,  e  que  se  pretenda  considerar,  nesta 
determinação, um horizonte de planejamento de oito períodos.
48. Considerem-se uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA)  de  10 % ao período  e uma 
alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles  correspondendo  um 
recebimento  de  R$ 1.500,00  e  um  desembolso  de  R$ 500,00,  e  que  apresenta  um 
desembolso, a título de investimento inicial, no início do primeiro período. Qual é o máximo 
valor  em reais  para  esse investimento  inicial  para  que,  utilizando-se  o  método do Valor 
Presente Líquido (VPL), essa alternativa resulte economicamente mais interessante que uma 
segunda  alternativa  de  investimento,  a  qual  tem  doze  períodos,  e  cujo  Valor  Periódico 
Uniforme  Equivalente  (VPUE),  quando  a  mesma é  considerada  isoladamente,  é  igual  a 
R$ 500,00 (a) admitindo que exista previsão de repetição da alternativa escolhida, por prazo 
indeterminado  e  nas  mesmas  condições  de  sua  primeira  edição,  e  que  se  pretenda 
considerar  um  horizonte  de  planejamento  de  doze  períodos;  (b)  admitindo  que  exista 
previsão  de  repetição  da  alternativa  escolhida,  por  prazo  indeterminado  e  nas  mesmas 
condições  de  sua  primeira  edição,  e  que  se  pretenda  considerar  um  horizonte  de 
planejamento que tende ao infinito; (c) admitindo que não exista previsão de repetição da 
alternativa, qualquer que seja aquela que venha a ser implementada; e (d) admitindo que 
exista previsão de repetição da alternativa escolhida, por prazo indeterminado e nas mesmas 
condições  de  sua primeira  edição,  a  menos do  investimento  inicial,  que deve  acontecer 
somente no início do primeiro período da primeira edição.
49. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento de R$ 1.500,00 e um desembolso de R$ 500,00,  e cujo 
investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Admitindo que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
seja de 10 % ao período durante os dois primeiros períodos, de 12 % nos terceiro e quarto 
períodos e de 15 % a partir do quinto período do horizonte de planejamento em questão, 
verificar se esta alternativa é ou não é economicamente viável, utilizando o método do Valor 
Presente Líquido (VPL); e (b) o método do Retorno Adicional Sobre o Investimento (RASI). 
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50. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento de R$ 1.500,00 e um desembolso de R$ 500,00, e cujo 
investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não é economicamente viável, utilizando o método do Valor Periódico Uniforme Equivalente 
(VPUE) e uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) (a) de 10 % ao período; (b) de 12 % ao 
período; e (c) de 15 % ao período.
51. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento de R$ 1.500,00 e um desembolso de R$ 500,00, e cujo 
investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não é economicamente viável, utilizando o método do Valor Presente Líquido (VPL) e uma 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) (a) de 10 % ao período; (b) de 12 % ao período; e (c) de 
15 % ao período.
52. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento de R$ 1.500,00 e um desembolso de R$ 500,00, e cujo 
investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não é economicamente viável, utilizando o método da Taxa Interna de Retorno (TIR) e uma 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) (a) de 10 % ao período; (b) de 12 % ao período; e (c) de 
15 % ao período.
53. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento de R$ 1.500,00 e um desembolso de R$ 500,00, e cujo 
investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não  é  economicamente  viável,  utilizando  o  método  do  Retorno  Adicional  Sobre  o 
Investimento (RASI) e uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) (a) de 10 % ao período; (b) 
de 12 % ao período; e (c) de 15 % ao período.
54. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento estimado em R$ 1.500,00 e um desembolso estimado em 
R$ 500,00, e cujo investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Admitindo-se uma Taxa Mínima 
de Atratividade (TMA) de 10 % ao período, verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não é economicamente viável, utilizando o método do Valor Periódico Uniforme Equivalente 
(VPUE) (a) considerando que os valores dos recebimentos realmente aconteçam conforme 
estimados;  (b)  admitindo  uma redução  de  5 % no  valor  de  cada  um dos  recebimentos; 
(c) admitindo uma redução de 10 % no valor de cada um dos recebimentos; e (d) admitindo 
reduções de 5 % em cada um dos três primeiros recebimentos e de 10 % em cada um dos 
três últimos recebimentos.
55. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento estimado em R$ 1.500,00 e um desembolso estimado em 
R$ 500,00, e cujo investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Admitindo-se uma Taxa Mínima 
de Atratividade (TMA) de 10 % ao período, verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não  é  economicamente  viável,  utilizando  o  método  do  Valor  Presente  Líquido  (VPL) 
(a) considerando  que  os  valores  dos  recebimentos  realmente  aconteçam  conforme 
estimados;  (b)  admitindo  uma redução  de  5 % no  valor  de  cada  um dos  recebimentos; 
(c) admitindo uma redução de 10 % no valor de cada um dos recebimentos; e (d) admitindo 
reduções de 5 % em cada um dos três primeiros recebimentos e de 10 % em cada um dos 
três últimos recebimentos.
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56. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento estimado em R$ 1.500,00 e um desembolso estimado em 
R$ 500,00, e cujo investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Admitindo-se uma Taxa Mínima 
de Atratividade (TMA) de 10 % ao período, verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não  é  economicamente  viável,  utilizando  o  método  da  Taxa  Interna  de  Retorno  (TIR) 
(a) considerando  que  os  valores  dos  recebimentos  realmente  aconteçam  conforme 
estimados;  (b)  admitindo uma redução  de 5 % no valor  de  cada um dos  recebimentos; 
(c) admitindo uma redução de 10 % no valor de cada um dos recebimentos; e (d) admitindo 
reduções de 5 % em cada um dos três primeiros recebimentos e de 10 % em cada um dos 
três últimos recebimentos.
57. Considere-se  uma  alternativa  de  investimento  com  seis  períodos,  a  cada  um  deles 
correspondendo um recebimento estimado em R$ 1.500,00 e um desembolso estimado em 
R$ 500,00, e cujo investimento inicial seja de R$ 1.500,00. Admitindo-se uma Taxa Mínima 
de Atratividade (TMA) de 10 % ao período, verificar se essa alternativa de investimento é ou 
não  é  economicamente  viável,  utilizando  o  método  do  Retorno  Adicional  Sobre  o 
Investimento  (RASI)  (a)  considerando  que  os  valores  dos  recebimentos  realmente 
aconteçam conforme estimados; (b) admitindo uma redução de 5 % no valor de cada um dos 
recebimentos; (c) admitindo uma redução de 10 % no valor de cada um dos recebimentos; e 
(d) admitindo reduções de 5 % em cada um dos três primeiros recebimentos e de 10 % em 
cada um dos três últimos recebimentos.
58. Considere-se uma alternativa de investimento A com seis períodos,  a cada um deles 
correspondendo um recebimento estimado em R$ 1.500,00 e um desembolso estimado em 
R$ 500,00,  e cujo investimento inicial  seja de R$ 1.500,00;  e também uma alternativa de 
investimento  B  com  doze  períodos,  a  cada  um  deles  correspondendo  um  recebimento 
estimado em R$ 1.200,00 e um desembolso estimado em R$ 250,00, e cujo investimento 
inicial seja de R$ 2.500,00. Admitindo-se uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 10 % 
ao período, determinar qual é a alternativa economicamente mais interessante pelo método 
do  Valor  Periódico  Uniforme  Equivalente  (VPUE)  (a)  admitindo  que  exista  previsão  de 
repetição da alternativa escolhida, por prazo indeterminado e nas mesmas condições de sua 
primeira edição; (b) admitindo que não exista previsão de repetição da alternativa, qualquer 
que  seja  aquela  que  venha  a  ser  implementada,  e  que  se  pretenda  considerar,  nesta 
determinação, um horizonte de planejamento de doze períodos; e (c) admitindo que exista 
previsão  de  repetição  da  alternativa  escolhida,  por  prazo  indeterminado  e  nas  mesmas 
condições  de  sua primeira  edição,  a  menos do  investimento  inicial,  que deve  acontecer 
somente no início do primeiro período da primeira edição.
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para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

59. Considere-se uma alternativa de investimento A com seis períodos,  a cada um deles 
correspondendo um recebimento estimado em R$ 1.500,00 e um desembolso estimado em 
R$ 500,00,  e cujo investimento inicial  seja de R$ 1.500,00;  e também uma alternativa de 
investimento  B  com  doze  períodos,  a  cada  um  deles  correspondendo  um  recebimento 
estimado em R$ 1.200,00 e um desembolso estimado em R$ 250,00, e cujo investimento 
inicial seja de R$ 2.500,00. Admitindo-se uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 10 % 
ao período, determinar qual é a alternativa economicamente mais interessante pelo método 
do Valor Presente Líquido (VPL) (a) admitindo que exista previsão de repetição da alternativa 
escolhida, por prazo indeterminado e nas mesmas condições de sua primeira edição, e que 
se pretenda considerar um horizonte de planejamento de doze períodos; (b) admitindo que 
exista previsão de repetição da alternativa escolhida, por prazo indeterminado e nas mesmas 
condições  de  sua  primeira  edição,  e  que  se  pretenda  considerar  um  horizonte  de 
planejamento que tende ao infinito; (c) admitindo que não exista previsão de repetição da 
alternativa, qualquer que seja aquela que venha a ser implementada; e (d) admitindo que 
exista previsão de repetição da alternativa escolhida, por prazo indeterminado e nas mesmas 
condições  de  sua primeira  edição,  a  menos do  investimento  inicial,  que deve  acontecer 
somente no início do primeiro período da primeira edição.
60. Considere-se uma alternativa de investimento A com seis períodos,  a cada um deles 
correspondendo um recebimento estimado em R$ 1.500,00 e um desembolso estimado em 
R$ 500,00, e cujo investimento inicial seja de R$ 1.500,00; e também uma alternativa de 
investimento  B  com  doze  períodos,  a  cada  um  deles  correspondendo  um  recebimento 
estimado em R$ 1.200,00 e um desembolso estimado em R$ 250,00, e cujo investimento 
inicial seja de R$ 2.500,00. Admitindo-se uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 10 % 
ao período, determinar qual é a alternativa economicamente mais interessante pelo método 
do Retorno  Adicional  Sobre  o  Investimento  (RASI)  (a)  admitindo  que exista  previsão  de 
repetição da alternativa escolhida, por prazo indeterminado e nas mesmas condições de sua 
primeira  edição,  e  que  se  pretenda  considerar,  nesta  determinação,  um  horizonte  de 
planejamento  de  doze  períodos;  (b)  admitindo  que  não  exista  previsão  de  repetição  da 
alternativa, qualquer que seja aquela que venha a ser implementada; (c) admitindo que não 
exista  previsão  de  repetição  da  alternativa,  qualquer  que  seja  aquela  que  venha  a  ser 
implementada,  e  que  se  pretenda  considerar,  nesta  determinação,  um  horizonte  de 
planejamento  de  doze  períodos;  e  (d) admitindo  que  exista  previsão  de  repetição  da 
alternativa  escolhida,  por  prazo indeterminado e nas mesmas condições  de sua primeira 
edição, a menos do investimento inicial, que deve acontecer somente no início do primeiro 
período da primeira edição.
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Material elaborado pelo Prof. José Thomaz Mendes Filho
para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

01. (a) R$ 970,52 (b) 139 meses
02. R$ 48,25
03. (a) 302 períodos (b) 301,42 períodos (c) 301,43 períodos
04. R$ 965,76
05. R$ 20.000,00
06. R$ 5,00
07. R$ 994,63
08. (a) R$ 172,55 (b) R$ 120,78 (c) R$ 170,84
09. R$ 680,01
10. R$ 124,92
11. R$ 497,11
12. R$ 398,12
13. R$ 504,90
14. R$ 197,10
15. 27,02 % ao período
16. R$ 24,76
17. R$ 99,50
18. R$ 99,01
19. R$ 4.828,33
20. desembolso de R$ 3,96
21. 1,50 % ao trimestre
22. R$ 840,97
23. (a) 3,04 % ao semestre (b) 6,17 % ao ano (c) 12,72 % ao biênio
24. (a) 0,30 % ao mês nesse trimestre  (b) 0,90 % nesse trimestre (c) 2,42 % nesse trimestre
25. (a) 1,00 € = R$ 2,75 (b) 0,80 % nesse quadrimestre
26. (a) R$ 1.016,08 (b) R$ 1.024,24 (c) R$ 1.006,99 (d) R$ 1.015,08
27. 98,36 % ao período
28. 61,80 % ao período
29. 33,07 % nesse semestre
30. 3,67 % nesse trimestre
31. (a) R$ 673,28 (b) R$ 20,18 (c) R$ 502,44
32. (a) R$ 666,67 (b) R$ 20,00 (c) R$ 173,33
33. (a) R$ 669,97 (b) R$ 20,09 (c) R$ 501,22 (d) R$ 172,94
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Material elaborado pelo Prof. José Thomaz Mendes Filho
para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

34. (a) R$ 1.000,00 (b) R$ 30,00 (c) zero (d) R$ 10,00
35. Os valores monetários são todos em reais.
(a)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
prestação - 172,55 172,55 172,55 172,55 172,55 172,55

amortização - 162,55 164,17 165,82 167,47 169,15 170,84
juros - 10,00 8,37 6,73 5,07 3,40 1,71

saldo devedor 1.000,00 837,45 673,28 507,46 339,99 170,84 zero
(b)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
prestação - 176,67 175,00 173,33 171,67 170,00 168,33

amortização - 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67
juros - 10,00 8,33 6,67 5,00 3,33 1,67

saldo devedor 1.000,00 833,33 666,67 500,00 333,33 166,67 zero
(c)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
prestação - 174,61 173,77 172,94 172,11 171,27 170,44

amortização - 164,61 165,42 166,24 167,07 167,91 168,75
juros - 10,00 8,35 6,70 5,04 3,37 1,69

saldo devedor 1.000,00 835,39 669,97 503,73 336,66 168,75 zero
(d)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
prestação - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.010,00

amortização - - - - - - 1.000,00
juros - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

saldo devedor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 zero

36. (a) R$ 104,02 (b) R$ 10,30
37. (a) R$ 101,50 (b) R$ 10,05
38. R$ 12,65
39. R$ 12,00
40. R$ 526,44
41. R$ 545,46
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Material elaborado pelo Prof. José Thomaz Mendes Filho
para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

42. Os valores monetários são todos em reais.
(a)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 256,28 256,28 256,28 256,28

amortização - 246,28 248,74 251,23 253,74
juros - 10,00 7,54 5,05 2,54

saldo devedor 1.000,00 753,72 504,98 253,74 0,00

com correção monetária

prestação - 258,30 258,56 257,30 256,54
amortização (corr.) - 246,77 249,49 251,73 254,00

juros (corrigidos) - 10,02 7,56 5,06 2,54
saldo devedor 1.000,00 753,72 504,98 253,74 0,00

correção monetária - 2,02 2,28 1,02 0,26
(b)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 260,00 257,50 255,00 252,50

amortização - 250,00 250,00 250,00 250,00
juros - 10,00 7,50 5,00 2,50

saldo devedor 1.000,00 750,00 500,00 250,00 0,00

com correção monetária

prestação - 262,02 259,77 256,01 252,75
amortização (corr.) - 250,50 250,75 250,50 250,25

juros (corrigidos) - 10,02 7,52 5,01 2,50
saldo devedor 1.000,00 750,00 500,00 250,00 0,00

correção monetária - 2,02 2,27 1,01 0,25
(c)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 258,14 256,89 255,64 254,39

amortização - 248,14 249,37 250,62 251,87
juros - 10,00 7,52 5,02 2,52

saldo devedor 1.000,00 751,86 502,49 251,87 0,00

com correção monetária

prestação - 260,16 259,17 256,66 254,64
amortização (corr.) - 248,64 250,12 251,12 252,12

juros (corrigidos) - 10,02 7,54 5,03 2,52
saldo devedor 1.000,00 751,86 502,49 251,87 0,00

correção monetária - 2,02 2,28 1,02 0,25
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Material elaborado pelo Prof. José Thomaz Mendes Filho
para as disciplinas TT 007 – Economia de Engenharia I e TT 080 – Economia de Engenharia

do Departamento de Transportes, Setor de Tecnologia da UFPR.

(d)
instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 10,00 10,00 10,00 1.010,00

amortização - 0,00 0,00 0,00 1.000,00
juros - 10,00 10,00 10,00 10,00

saldo devedor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

com correção monetária

prestação - 12,02 13,03 12,02 1.011,01
amortização - 0,00 0,00 0,00 1.001,00

juros (corrigidos) - 10,02 10,03 10,02 10,01
saldo devedor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

correção monetária - 2,02 3,03 2,02 1,01
43. Os valores monetários são todos em reais.
 (a)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 256,28 256,28 256,28 256,28

amortização - 246,28 248,74 251,23 253,74
juros - 10,00 7,54 5,05 2,54

saldo devedor 1.000,00 753,72 504,98 253,74 0,00

com correção monetária

prestação - 256,79 257,56 258,08 258,34
amortização (corr.) - 246,77 249,99 252,99 255,78

juros (corrigidos) - 10,02 7,57 5,09 2,56
saldo devedor 1.000,00 755,23 507,50 255,52 0,00

correção monetária - 2,02 2,30 1,05 0,28
(b)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 260,00 257,50 255,00 252,50

amortização - 250,00 250,00 250,00 250,00
juros - 10,00 7,50 5,00 2,50

saldo devedor 1.000,00 750,00 500,00 250,00 0,00

com correção monetária

prestação - 260,52 258,79 256,79 254,53
amortização (corr.) - 250,50 251,25 251,75 252,01

juros (corrigidos) - 10,02 7,54 5,04 2,52
saldo devedor 1.000,00 751,50 502,50 251,75 0,00

correção monetária - 2,02 2,29 1,04 0,27
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(c)
instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 258,14 256,89 255,64 254,39

amortização - 248,14 249,37 250,62 251,87
juros - 10,00 7,52 5,02 2,52

saldo devedor 1.000,00 751,86 502,49 251,87 0,00

com correção monetária

prestação - 258,66 258,18 257,43 256,43
amortização (corr.) - 248,64 250,62 252,37 253,89

juros (corrigidos) - 10,02 7,56 5,06 2,54
saldo devedor 1.000,00 753,36 505,00 253,64 0,00

correção monetária - 2,02 2,30 1,05 0,27
(d)

instante 0 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

sem correção monetária
prestação - 10,00 10,00 10,00 1.010,00

amortização - 0,00 0,00 0,00 1.000,00
juros - 10,00 10,00 10,00 10,00

saldo devedor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

com correção monetária

prestação - 10,02 10,05 10,07 1.018,10
amortização - 0,00 0,00 0,00 1.008,02

juros (corrigidos) - 10,02 10,05 10,07 10,08
saldo devedor 1.000,00 1.002,00 1.005,01 1.007,02 0,00

correção monetária - 2,02 3,06 2,08 1,09

44. (a) R$ 255,54 (b) R$ 255,79
45. (a) R$ 258,56 (b) R$ 255,27
46. (a) VPL = R$ 2.855,26 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (b) VPUE = R$ 655,59 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (c) TIR  ≅ 63,13  %  ao  período  >  TMA  =  10  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
      (d) B/C ≅ 1,78 > 1 ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI  ≅ 10,05 % ao 
período. 
47. (a) CPUEA = R$ 2.788,68 > CPUEB = R$ 1.874,89 ∴ B é a alternativa economicamente 
mais interessante.
     (b) CPUEA = R$ 1.656,95 < CPUEB = R$ 1.874,89 ∴ A é a alternativa economicamente 
mais interessante.
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48. (a) R$ 2.177,63 (b) R$ 2.177,63 (c) R$ 948,41 (d) R$ 4.999,99
49. (a) VPL = R$ 2.703,35 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
    (b) B/C  ≅ 1,75 > 1  ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI  ≅ 9,78 % ao 
período. 
50. (a) VPUE = R$ 655,59 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (b) VPUE = R$ 635,16 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (c) VPUE = R$ 603,64 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
51. (a) VPL = R$ 2.855,26 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (b) VPL = R$ 2.611,41 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (c) VPL = R$ 2.284,48 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
52. (a) TIR  ≅ 63,13  %  ao  período  >  TMA  =  10  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
      (b) TIR  ≅ 63,13  %  ao  período  >  TMA  =  12  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
      (c) TIR  ≅ 63,13  %  ao  período  >  TMA  =  15  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
53. (a) B/C ≅ 1,78 > 1 ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI ≅ 10,05 % ao 
período.
      (b) B/C  ≅ 1,73 > 1  ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI  ≅ 9,61 % ao 
período.
      (c) B/C  ≅ 1,67 > 1  ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI  ≅ 8,96 % ao 
período.
54. (a) VPUE = R$ 655,59 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (b) VPUE = R$ 580,59 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (c) VPUE = R$ 505,59 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (d) VPUE = R$ 548,41 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
55. (a) VPL = R$ 2.855,26 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (b) VPL = R$ 2.528,62 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (c) VPL = R$ 2.201,97 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
      (d) VPL = R$ 2.388,49 > 0 ∴ a alternativa é economicamente viável.
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56. (a) TIR  ≅ 63,13  %  ao  período  >  TMA  =  10  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
      (b) TIR  ≅ 57,65  %  ao  período  >  TMA  =  10  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
      (c) TIR  ≅ 52,09  %  ao  período  >  TMA  =  10  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
      (d) TIR  ≅ 56,51  %  ao  período  >  TMA  =  10  %  ao  período  ∴ a  alternativa  é 
economicamente viável.
57. (a) B/C ≅ 1,78 > 1 ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI ≅ 10,05 % ao 
período.
     (b) B/C ≅ 1,69 > 1  ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI  ≅ 9,11 % ao 
período.
     (c) B/C ≅ 1,60 > 1  ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI  ≅ 8,13 % ao 
período.
     (d) B/C ≅ 1,65 > 1  ∴ a alternativa é economicamente viável, com RASI  ≅ 8,70 % ao 
período.
58. (a) VPUEA = R$ 655,59 > VPUEB = R$ 583,09 > 0 ∴ A é a alternativa economicamente 
mais interessante.
     (b) VPUEB = R$ 583,09 > VPUEA = R$ 419,05 > 0 ∴ B é a alternativa economicamente 
mais interessante.
     (c) VPUEA = R$ 850,00 > VPUEB = R$ 700,00 > 0 ∴ A é a alternativa economicamente 
mais interessante.
59. (a) VPLA = R$ 4.466,98 > VPLB = R$ 3.973,01 > 0 ∴ A é a alternativa economicamente 
mais interessante.
     (b) VPLA = R$ 6.555,89 > VPLB = R$ 5.830,92 > 0 ∴ A é a alternativa economicamente 
mais interessante.
     (c) VPLB = R$ 3.973,01 > VPLA = R$ 2.855,26 > 0 ∴ B é a alternativa economicamente 
mais interessante.
     (d) VPLA = R$ 8.500,00 > VPLB = R$ 7.000,00 > 0 ∴ A é a alternativa economicamente 
mais interessante.
60. (a) B/CA ≅ 1,78  >  B/CB ≅ 1,69  >  1  ∴ A  é  a  alternativa  economicamente  mais 
interessante, com RASIA ≅ 4,90 % ao período > RASIB ≅ 4,47 % ao período.
      (b) B/CB ≅ 1,95  >  B/CA ≅ 1,68  >  1  ∴ B  é  a  alternativa  economicamente  mais 
interessante, com RASIB ≅ 5,70 % ao período < RASIA ≅ 9,02 % ao período.
      (c) B/CB ≅  1,95  >  B/CA ≅ 1,68  >  1  ∴ B  é  a  alternativa  economicamente  mais 
interessante, com RASIB ≅ 5,70 % ao período > RASIA ≅ 4,41 % ao período.
      (d) B/CA ≅ 2,31  >  B/CB ≅ 2,08  >  1  ∴ A  é  a  alternativa  economicamente  mais 
interessante, com RASIA ≅ zero e RASIB ≅ zero.
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