Provão de 1998 - questão 2 de Engª Elétrica

Uma concessionária de energia elétrica pretende construir uma nova subestação abaixadora. Seu projeto detalhado de execução já se encontra pronto.
O terreno custará R$ 100.000,00 mais 4,5% de impostos. Quatro transformadores serão adquiridos por R$ 80.000,00, cada. Dez disjuntores serão importados a um custo unitário de R$ 18.000,00, mais 14% de Imposto de Importação. Diversos outros equipamentos somarão R$ 100.000,00. O transporte até o canteiro de obras será feito pelo fornecedores, e já estão incluídos nos custos. As estruturas, a montagem e as obras civis estão orçadas em R$ 320.000,00.
Você é o Engenheiro encarregado de administrar essa obra. Em uma reunião de trabalho, o diretor de Produção da concessionária dirigiu a você as três perguntas a seguir. Responda-as.

a)	Qual será o custo total da subestação. (2,0 Pontos)
b)	Levando em conta um depreciação linear de dez anos para os tranformadores, disjuntores e equipamentos diversos, e de vinte anos para estruturas, montagem e obras civis, qual será o valor com´tabil líquido da subestação ao final de cinco anos? (4,0 Pontos)
c)	Caso a concessionária consiga obter um redução de preços de 6% no terreno e de 3% nos transformadores, qual sreia o percentual resultando de redução do custo total da subestação (4,0 Pontos)


Provão de 1996 - questão 10 de Engª Civil

A Administração de um Aeroporto de uma cidade essencialmente turística está analisando investir na expandão do terminal de passageiros. A receita do Aeroporto é proveniente da taxa de embarque, que vale, hoje R$ 10,00 por passageiro embarcado. O Investimento necessário para o proijeto de expansão está estabelecido em R$ 4.200.000,00.
A demanda de passageiros por transporte aéreo, na região, é dada pela função abaixo:
Pax = 125,0 (Lh), sendo
Pax = Número de passageiros embarcados por ano.
Lh = Número de leitos disponíveis nos hotéis da região por ano.
Considerando que o número de leitos em hotéis da região vai crescer 10% ao ano, a partir da conclusão da obra, calcule o valor da nova taxa de embarque para que o investimento se pague em 5 (cinco) anos, assumindo que as demais variáveis ao longo do problemas, inclusive a nova taxa de embarque, permanecerão constantes ao longo desses cinco anos.
Dados / Informações Técnicas:
Demanda Inicial = 250.000 passageiros embarcados no ano seguinte à conclusão da obra.




