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Finanças Empresariais I - Ficha de preparação para avaliação final 

 

Capítulo 1  

 

1. Defina e identifique custos de agência. 

2. Qual a finalidade do fundo de maneio e como é calculado? 

3. Como é possível aumentar o valor do fundo de maneio 

4. Como é constituída a estrutura de capital de uma empresa? 

5. Distinga e caracterize mercado monetário de mercado de capitais. 

 

Capítulo 2  

1. Defina o conceito de liquidez. 

2. Defina o conceito de fluxos de caixa. 

3. As demonstrações financeiras da empresa Taylor & Daughter, refletem uma quantia 

escriturada de ativos correntes no valor de $850, ativos fixos no valor de $2.450 e um 

passivo de $700 (valor pelo qual pode liquidar a dívida). A empresa estima que o valor 

de venda do seu ativo corrente seja de $800 e do seu ativo fixo seja de $1.990. Qual o 

valor contabilístico do capital próprio? 

 

Capítulo 3 

1. No seu 5.º aniversário os seus avós abriram uma conta poupança em seu nome e 

efetuaram um depósito inicial de $2.500. A taxa de remuneração do depósito é de 

4,5%/ano. Considerando o reinvestimento anual dos juros, qual o montante disponível 

quando realizar os 21 anos? 

2. Um edifício comprado por $300.000 foi vendido por $365.000. Tudo o resto constante, 

qual a taxa de retorno do investimento? 

3. Determine o valor atual de $6,420 recebidos dentro de um período remunerados à taxa de 

juro de 7%: 

 

 

Capítulo 4 

1. Considere os seguintes projetos mutuamente exclusivos: A, B e C. O VAL respetivo de 

cada projeto é o seguinte:  $50, -$20 e $100. Qual a melhor decisão? 

2. De acordo com a regra da TIR quando deve ser um projeto aceite? E se o critério for o 

payback atualizado? 

3. Como ultrapassar o conflito entre o VAL e a TIR (em projetos mutuamente exclusivos)? 

4. Em que situação é que um projeto apresenta mais do que uma TIR quando? 

 

 

Capítulo 6 

1. A empresa XYZ, SA, uma empresa produtora de calçado, adquiriu uma nova máquina 

para produzir uma nova linha de sapatos desportivos no valor de $300.000. A máquina 

tem uma vida útil esperada de 5 anos. A depreciação deste ativo será efetuada pelo 

método das quotas constantes. Estima-se um preço unitário de $60, um custo variável 

unitário de $8 e custos fixos de $100.000 por ano. A taxa de imposto estimada é de 

34%. A taxa de desconto adequada a este tipo de projetos de investimento é de 8%. 

Qual o ponto de break-even financeiro das vendas?  

2. Explique porque é importante analisar decisões de investimento incluindo opções.  

 

 

 

 


