
1 

 

Finanças Empresariais I 
 

Ficha de preparação para avaliação intercalar 
 

1. Identifique, analisando o balanço, onde estão refletidas as seguintes decisões: 
a. Investimento de longo prazo. 
b. Financiamento. 
c. Investimento de curto prazo. 
 

2. Qual o maior objetivo da gestão financeira? 
 

3. Numa relação de agência quem é o Principal e quem é o Agente? Porque surgem 
os problemas de agência e quais os custos inerentes? 
 

4. Como estão segmentados os mercados financeiros? Quais as principais 
diferenças? 
 

5. A empresa X apresenta um fluxo de caixa operacional de 225.375€. O investimento 
líquido em fundo de maneio é de 65.300€ e o investimento líquido em ativo fixo 
(não corrente) é de 175.365€. Qual o valor do fluxo de caixa desta empresa? 
 

6. Uma mãe está preocupada com o custo da educação universitária do seu filho. A 
estimativa desse custo é de 50.000€ e esse acontecimento ocorrerá dentro de 12 
anos. A mãe tem disponíveis 5.000€ para investir já. Qual será a taxa de juro anual 
que deve remunerar este investimento? 

 
7. Assuma que dispõe de 3.000.000€ para efetuar um investimento pelo prazo de 

quatro anos. Tem ao seu dispor as seguintes opções de investimento:  
a. Investimento remunerado à taxa de juro anual nominal (TAN) de 11,5% com 
capitalização diária de juros.  
b. Investimento remunerado à taxa de juro anual nominal (TAN) de 11,5% com 
capitalização contínua de juros.  
c. Investimento remunerado à taxa de juro anual nominal (TAN) de 11,5% com 
capitalização quadrimestral de juros  
Qual seria a sua decisão de investimento? Justifique devidamente a sua escolha. 
 

8. Assuma o papel de diretor financeiro da empresa Eye Smart. A empresa pretende 
adquirir equipamento de laboratório. Decide recorrer a um empréstimo bancário 
para efetuar a compra. A Entidade bancária apresenta-lhe uma proposta de 
prestações trimestrais no valor de 10.500€/cada, durante cinco anos à taxa de juro 
nominal (TAN) de 9,5%. Qual o valor atual dessa compra?  

 
9. Suponha que o Senhor A irá receber uma herança no valor de 150.000€. Esse 

acontecimento irá ocorrer dentro de 5 anos. Assumindo uma taxa de desconto de 
8,5%, qual o valor atual dessa herança? 

 
10. A Senhora X tem direito a receber uma reforma mensal no valor de 750€ até à data 

do seu falecimento. Admitindo uma taxa de desconto de 11%/ano e um crescimento 
no valor da reforma de 2%/ano, qual o valor atual desse direito?  

 
11. Se a taxa de juro nominal (TAN) for de 15% e a capitalização for trimestral qual a 

taxa de juro anual efetiva (TAE)? 
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Finanças Empresariais I 
 

Resolução ficha de preparação para avaliação intercalar 
 

1. Identifique, analisando o balanço, onde estão refletidas as seguintes decisões: 
a. Investimento de longo prazo. 
b. Financiamento. 
c. Investimento de curto prazo. 
 

Activ o Capital próprio e Passivo  

Ativo não corrente  

-Ativos fixos tangíveis  

-Ativos intangíveis  

 

Capital próprio  

-Ações 

Passivo  não corrente  

-Empréstimos longo prazo 

Ativo  Corrente  

 - Clientes 

 - Matérias-Primas 

 - Produtos acabados 

Passivo corrente  

- Empréstimos curto prazo  

- Fornecedores 

 
 

2. Qual o maior objetivo da gestão financeira? 
Maximizar a criação de valor. 
 

3. Numa relação de agência quem é o Principal e quem é o Agente? Porque surgem 
os problemas de agência e quais os custos inerentes? 

Principal – Acionista; Agente – Gestor 

Problemas de agência – os interesses do acionista e  do gestor não estão 

alinhados. 

Principais custos suportados – remuneração do gesto r; custos 

auditoria;… 

 
4. Como estão segmentados os mercados financeiros? Quais as principais 

diferenças? 
1) Mercado de capitais – onde são transacionados in strumentos (ou 

produtos financeiros) de longo prazo;  
2) Mercado monetário – onde são transacionados inst rumentos de curto 

prazo. 
 

5. A empresa X apresenta um fluxo de caixa operacional de 225.375€. O investimento 
líquido em fundo de maneio é de 65.300€ e o investimento líquido em ativo fixo 
(não corrente) é de 175.365€. Qual o valor do fluxo de caixa desta empresa? 
 

FCO 225.375 

Inv. FM -65.300 

Inv. AF -175.365 

FC -15.290 

Investimento 

de longo 

prazo  

Investimento 

em ativos de 

curto prazo  

Financiamento  
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6. Uma mãe está preocupada com o custo da educação universitária do seu filho. A 
estimativa desse custo é de 50.000€ e esse acontecimento ocorrerá dentro de 12 
anos. A mãe tem disponíveis 5.000€ para investir já. Qual será a taxa de juro anual 
que deverá remunerar este investimento? 

� = �50.0005.000 ��	 	
� � − 1 ≅ 21,15% 

 
7. Assuma que dispõe de 3.000.000€ para efetuar um investimento pelo prazo de 

quatro anos. Tem ao seu dispor as seguintes opções de investimento:  
a. Investimento remunerado à taxa de juro anual nom inal (TAN) de 11,5% com 
capitalização diária de juros.  �� = 3.000.000 × �1 + 11,5%365 �(���×�) = 4.751.877,67 

 
b. Investimento remunerado à taxa de juro anual nom inal (TAN) de 11,5% com 
capitalização contínua de juros.  
 �� = 3.000.000 × "(		,�%×�) = 4.752.221,96 
 
c. Investimento remunerado à taxa de juro anual nom inal (TAN) de 11,5% com 

capitalização quadrimestral de juros. 
 �� = 3.000.000 × �1 + 11,5%3 �(�×�) = 4.711.539,21 

  
Qual seria a sua decisão de investimento? Justifique devidamente a sua escolha. 
Capitalização contínua de juros porque é o tipo de capitalização que gera 

maior valor futuro. 
 

8. Assuma o papel de diretor financeiro da empresa Eye Smart. A empresa pretende 
adquirir equipamento de laboratório. Decide recorrer a um empréstimo bancário 
para efetuar a compra. A Entidade bancária apresenta-lhe uma proposta de 
prestações trimestrais no valor de 10.500€/cada, durante cinco anos à taxa de juro 
nominal (TAN) de 9,5%. Qual o valor atual dessa compra?  
 

�$ = 10.5009,5%4 × %1 − 1
&1 + 9,5%4 '(�×�)( ≅ 165.365,66 

 
9. Suponha que o Senhor A irá receber uma herança no valor de 150.000€. Esse 

acontecimento irá ocorrer dentro de 5 anos. Assumindo uma taxa de desconto de 
8,5%, qual o valor atual dessa herança? 

 �$ = 150.000(1 + 8,5%)� ≅ 99.756,81 

 
10. A Senhora X tem direito a receber uma reforma mensal no valor de 750€ até à data 

do seu falecimento. Admitindo uma taxa de desconto de 11%/ano e um crescimento 
no valor da reforma de 2%/ano, qual o valor atual desse direito?  

 �$ = 75011%12 − 2%12 ≅ 100.000 
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11. Se a taxa de juro nominal (TAN) for de 15% e a capitalização for trimestral qual a 
taxa de juro anual efetiva (TAE)? 

 )$* = �1 + 15%4 �� − 1 ≅ 15,87% 

 


