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Se você encontrar mais erros além dos que vão a seguir, ou se tiver sugestões e críticas,
é gentileza contatar delosso@usp.br.
Pág. 27: Para a equivalência da taxa de juros contínuosm substituir i por r, ficando:

rt = krk.

Pág. 29:
No ex. 1.11 substituir "dia"por "bimestre".
No ex. 1.20, suprimir "sabendo-se que o empréstimo inicial foi de $ 12500.00".

Pág. 34:
No último parágrafo logo antes da figura 2.2, na primeira linha, suprimir o primeiro

"de ", ficando "fator acumulação de capital".
Pág. 35: Leia-se a equação 2.3 da seguinte forma:

P = R

[
(1 + i)n − 1
i (1 + i)n

]
.

Pág. 47: Deixar apens S no lado esquerda da primeira equação, logo antes do exemplo
2.18.
Pág. 53:

A resposta do ex. 2.13 é R: $ 4167.86.
A segunda resposta do ex. 2.17 é: $ 10675.74.

Págs. 71 a 73: Vários exercícios estão com as respostas erradas. A tabela a seguir tem
as respostas corretas.

Ex. 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
R: 49100.00 57789.18 72995.60 130509.96 2063918.27 376438863.75
Ex. 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.18
R.: 1201457.94 468861.72 1239204.60 185156.96 462803.85 e 157106.12 51605.58

Pág. 73: Substituir "compostos"por "contínuos".
Pág. 88: A resposta do ex. 4.6 é $ 384.25.
Pág. 89:

A resposta do ex. 4.10 é $ 34.59.
A resposta do ex. 4.15 é $ 44732.23.
No ex. 4.15. acrescentar após "? "o seguinte: "Considere que os recursos entre

hoje e os próximos cinco anos já foram fundeados".
Pág. 90:

No ex. 4.16, adicionar a "Uma renda perpétua "a palavra "anual", ficando "Uma
renda perpétua anual". O valor inicial correto é $ 12000.00. Ler "foi substituída "como "foi
equivalentemente substituída". A razão mensal crescente é de $ 10.00 ao mês. A resposta
correta do exercíco é $ 368.29.

A resposta do ex. 4.17 é $ 65000.00.
A resposta do ex. 4.18 é $ 171783.11.

I



No ex. 4.20, adicionar depois de "foi "na primeira linha a palavra "equivalentemente
". Adicionar a "renda perpétua "a palavra "mensal", ficando "renda perpétua mensal".
Pág. 117:

Na soma das prestações no sistema SAC faltou multiplicar a segunda parcela por k,
isto é:

SRk = kA+ iAk

(
2n− k + 1

2

)
Na soma dos juros no sistema SAC faltou multiplicar por k, isto é:

SRk = iAk

(
2n− k + 1

2

)
A soma das amortizações do sistema Price é dada por:

SAk =
R

(1 + i)n

[
(1 + i)k − 1

i

]
.

Pág. 118: A resposta do ex. 5.8 é $ 16738.47
Pág. 119: A primeira resposta do ex. 5.14 é $ 1514.89.
Pág. 120:

A segunda resposta do ex. 5.16 é $ 2520.00 em vez de $ 62520.00.
A resposta do ex. 5.18 é $ 906.42.

Pág. 156: A TIR do ex. 6.4 é 18.54%.
Pág. 157: A resposta e) do ex. 6.16 é 861.41.
Pág. 179: Adicionar antes de ? as palavras "capitalizadas mensalmente".
Pág. 180: A segunda resposta do ex. 7.17 é 0.674%.
Pág. 204: Excluir as fórmulas referentes a NTN-H e NTN-S, haja vista que o livro não

trata desses tópicos.
Pág. 207: No ex. 8.17 substituir "taxa de juros anual de 18% "por "juros semestrais

de 18% a.a. Além disso, a resposta desse exercício é $ 897.13
Pág. 215: Leia-se a penúltima equação da página como:

IOF = αR

[
1

(1 + i)12
+

2

(1 + i)11
+ · · ·+ 12

(1 + i)

]
.

Pág. 204: Colocar uma barra no n do lado direito da última equação, de modo que ela
fica:

(1 + δ)n =
1

1− αn
.

Pág. 205: Colocar uma barra no n do lado direito da primeira equação, de modo que ela
fica:

(1 + r)n =

[
1

1− αn

]
(1 + i)n .

Pág. 206: No ex. 9.2, substituir "do IOF cobrada "por "decorrente do IOF cobrado ".
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