


1.1.1.1 . Túlio Lages 
1.1.1.2 Aula 00 

  

 

1 

 EBOOK 7  
Sumário 

Apresentação ............................................................................................................................................ 2 

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque ................................................................ 2 

Questões Comentadas ............................................................................................................................. 10 

Lista de Questões ..................................................................................................................................... 16 

Gabarito ................................................................................................................................................... 18 

 

  



1.1.1.1 . Túlio Lages 
1.1.1.2 Aula 00 

  

 

2 

APRESENTAÇÃO 

Olá, pessoal, nós somos o Estratégia CFC e temos orgulho de já ter ajudado milhares de alunos a serem 
aprovados no Exame de Suficiência e espero que você seja mais um deles. Reunimos nesse Ebook temas 
importantes da Contabilidade de Custos. Espero que gostem! 

Equipe de Professores do Estratégia CFC (@estrategiacfc) 

Telegram: https://t.me/estrategiaCFC 

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE 

MERECEM DESTAQUE 

Conceitos Iniciais 

Custo é o gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. 

Gasto compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade 
(desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente 
dinheiro).  

Desembolso: Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 

Investimento: Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s).  

Despesa: Bem ou serviço consumido diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas.  

Perda: Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.  

Custo de Produção do Período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. 

Custo da Produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter 
Custos de Produção também de períodos anteriores existentes em unidades que só foram completadas no 
presente período. 

Custo dos Produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora 
estão sendo vendidos. Pode conter custos de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham 
sido produzidos em diversas épocas diferentes. 

Custos Primários: soma de matéria-prima com mão de obra direta. 
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Custos de Transformação: soma de todos os Custos de Produção, exceto os relativos a matérias-primas e 
outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa (componentes 
adquiridos prontos, embalagens compradas, etc.).  

Custos diretos são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Exemplo: matéria-prima, 
mão de obra direta, embalagens, etc. 

Custos Indiretos são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação é 
feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Exemplo: Aluguel da fábrica, supervisão, chefia, etc.  

Custos Variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Exemplo: Matéria-prima. 
Quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo de matéria-prima. 

Custos Fixos são aqueles que não sofrem variação em função da quantidade produzida. Exemplo: Aluguel 
da fábrica. O seu valor independe da quantidade produzida.  

Observação: as definições acima constam no livro Contabilidade de Custos, 10ª Edição, do Professor Eliseu 
Martins. 

Comportamento dos custos e volume de produção: 

Custo Variável: 

• Unitário: Não sofre alteração 
• Total: Apresenta alteração proporcional ao volume produzido 

Custo Fixo: 

• Unitário: Apresenta alteração inversamente proporcional ao volume produzido. 
• Total: Não sofre alteração  

Apuração do Estoque 

1 - As indústrias basicamente possuem três tipos de estoques:  

--- Estoque de matéria prima;  

--- Estoque de produtos em elaboração; e  

--- Estoque de produtos acabados.  

2 - Custo de Produção do Período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica = material 
direto + mão de obra direito + custos indiretos de fabricação. 

3 - Custo da Produção Acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada no período.  

4 - Custo dos Produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só 
agora estão sendo vendidos.  
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5 - Custeio significa apropriação de custos. É o método utilizado para apropriar os custos de produção aos 
produtos. 

6 - Custeio por Absorção: É o método resultante da aplicação dos Princípios de Contabilidade. Consiste na 
apropriação de todos os custos incorridos, sejam fixos, variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos 
fabricados. 

7 - Custeio Variável ou Custeio Direto: Nesse método de custeio, apenas os custos variáveis são atribuídos 
aos produtos. Os custos fixos são tratados como despesas do período, sendo lançados diretamente na 
demonstração do resultado do exercício. O Custeio Variável ou Direto pode ser usado para fins gerenciais, 
mas não na contabilidade oficial, pois fere o princípio da Competência, especialmente na parte referente ao 
confronto das receitas e despesas. 

8 - A diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável é o custo fixo retido nos estoques. 

9 - Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 

10 - Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos 
estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. 

11 - Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de 
um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 

12 - O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como 
outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. 

13 - Os estoques de mercadorias fungíveis (commodities) destinadas à venda poderão ser avaliados pelo 
valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil 

14 - Equivalente de Produção: consiste em transformar a produção em elaboração em “produtos 
acabados”, através da multiplicação do grau de acabamento (50%, 60%, etc) pela quantidade de unidades 
em elaboração. 

15 – Esquema de apuração do custo (“três razonetes”): 

Estoque Matéria Prima  Estoque produtos elaboração  Estoque produtos Acabados 

Est. Inicial   Est. Inicial   Est. Inicial  

   Entradas Saídas  Entradas Saídas 

Compra de 
matéria prima 

Saída de 
matéria prima 
para o estoque 
de produto em 

elaboração 

 
Mat. Prima, 
MOD, CIF, 

Custos Fixos 

Saída para o 
estoque de 
Produtos 
Acabados 

 

Custo da 
produção 

acabada no 
Período 

Custo dos 
Produtos 
Vendidos 
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É o Custo da 
Produção do 

Período 

É o Custo da 
Produção 

Acabada no 
Período 

   

Est. Final   Est. final   Est. final  

Custeio E Controle Dos Materiais Diretos 

1 - Custos diretos são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Exemplo: matéria-
prima, mão de obra direta, embalagens, etc. 

2 - Custos Indiretos são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação 
é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Exemplo: Aluguel da fábrica, supervisão, chefia, etc. 
(Eliseu Martins, “Contabilidade de Custos”.) 

3 - Regra geral: todos os gastos incorridos para a colocação do ativo em condições de uso (equipamentos, 
matérias-primas, ferramentas, etc) ou em condições de venda (mercadoria, etc) incorporam o valor desse 
mesmo ativo. (Eliseu Martins, op cit.) 

4 - o custo de aquisição dos estoques compreende: 

---Preço de compra 

---Impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis).  

Os tributos recuperáveis são: 

Matéria prima: IPI, ICMS, PIS e Cofins (os dois últimos na modalidade não cumulativa) 

Mercadorias para revenda: ICMS, PIS e Cofins (os dois últimos na modalidade não 
cumulativa) 

---Custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição. 

5 - Descontos comerciais ou incondicionais são aqueles que são negociados no momento da compra, sem 
nenhuma condição. 

6 - desconto financeiro ou condicional. Ocorre quando o vendedor oferece um desconto para antecipar o 
pagamento.  

7 - O abatimento ocorre num momento posterior à compra. Assim, não se confunde com o Desconto 
Incondicional, que ocorre no momento da compra. 

8 – Frete sobre compras (matéria prima, mercadoria) CUSTO 

Frete sobre venda  DESPESA 

9 – Armazenagem de matéria prima  CUSTO 
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Armazenagem de mercadorias ou produtos acabados  DESPESA 

10 – IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados: É um imposto “por fora”, o que significa que não está 
incluído no preço do produto. Portanto, deve ser acrescentado ao preço. Normalmente, a questão informa 
qual a alíquota que deve ser considerada ou o valor do IPI. 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços: é um imposto “por dentro”, ou seja, já está 
incluído no preço da mercadoria ou produto. Possui várias alíquotas, sendo que normalmente a questão 
informa qual deve ser utilizada. 

PIS – Programa de Integração Social: É um tributo “por dentro”. Existe nas modalidades cumulativas e não-
cumulativas.  As alíquotas são: 

Cumulativa:  0,65 %   

Não-cumulativa: 1,65 % 

COFINS – Contribuição para a Seguridade Social: É um tributo “por dentro”. Existe nas modalidades 
cumulativas e não-cumulativas.  As alíquotas são: 

Cumulativa:  3,0 %   

Não-cumulativa: 7,6 % 

11 - Impostos “por dentro” e “por fora”. Normalmente, as questões informam o “preço da mercadoria” ou 
o “preço da compra”. O preço inclui o ICMS (imposto “por dentro”), mas não inclui o IPI (imposto “por fora”).  

12 - As perdas normais são apropriadas ao custo do produto. 

As perdas anormais são tratadas como despesa do período, não afetando o custo da produção. 

13 - Mão de obra direta: É aquela que pode ser apropriada diretamente ao produto.  

14 - Mão de obra indireta: Ocorre quando o custo da mão de obra necessita de algum tipo de rateio ou 
estimativa, para ser atribuído aos produtos. 

15 - O custo da mão de obra deve incluir todos os encargos sociais, a provisão de férias e a provisão de 
décimo terceiro salário.  

16 - Departamento é uma unidade administrativa, representada por pessoas e máquinas que desenvolvem 
determinada atividade. O Departamento é um centro de custos, ou seja, os custos indiretos são acumulados 
no Departamento, e depois são atribuídos aos produtos. 

17 - Quando há necessidade de se conhecer o custo de um produto ou de uma ordem durante a sua 
execução, deve ser usada a técnica de Custos Indiretos Aplicados. Por essa técnica, ao invés de esperar pelo 
encerramento do período para ratear os Custos Indiretos realmente incorridos, a empresa utiliza uma 
previsão dos Custos Indiretos, os quais são aplicados segundo uma Taxa de Aplicação pré determinada. 
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18 – Produção por ordem: Ocorre quando a empresa produz atendendo a encomendas dos clientes ou, 
então, produz também para venda posterior, mas de acordo com determinações internas especiais, não de 
forma contínua. Na produção por ordem, os custos de cada ordem ou encomenda ficam acumulados 
numa conta específica.  

19 - Um ativo qualificável (tradução de “Qualifying Assets”) é um ativo que, necessariamente, demanda um 
período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos. os custos de 
empréstimos obtidos, diretamente destinados a financiar a construção, produção ou aquisição de ativos 
qualificáveis, são contabilizados como parte do custo desses ativos. 

Tipos de produção 

- Produção por ordem ou por encomenda: Ocorre quando a empresa produz atendendo a encomendas 
dos clientes ou, então, produz também para venda posterior, mas de acordo com determinações internas 
especiais, não de forma contínua. 

Na produção por ordem, os custos de cada ordem ou encomenda ficam acumulados numa conta específica.  

- Produção contínua:  Ocorre quando a empresa fabrica produtos iguais de forma contínua.  

Exemplo: Produção de refrigerantes, sabão em pó, margarina etc. 

Na produção contínua, os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas de 
produção. Tais contas são encerradas sempre no fim de cada período (mês, semana, trimestre ou ano, 
conforme o período mínimo contábil de custos da empresa).  

- Produção conjunta: ocorre quando diversos produtos resultam da mesma matéria prima. Por exemplo, 
produção de gasolina, querosene, diesel, emulsão asfáltica etc., a partir do petróleo; após o abate de um 
boi, há diversos tipos de carne; o esmagamento da soja gera óleo e farelo. 

- Coprodutos são os próprios produtos principais, só que assim chamados porque nascidos de uma mesma 
matéria-prima. São os que respondem pelo faturamento da empresa. são considerados como qualquer 
outro produto da empresa, recebem custos, ficam no estoque etc. 

- Subprodutos são aqueles itens que surgem de forma normal durante o processo de produção e possuem 
mercado de venda relativamente estável, tanto no que diz respeito à existência de compradores como 
quanto ao preço. São itens que têm comercialização tão normal quanto os produtos da empresa, mas que 
representam porção ínfima do faturamento total. Os subprodutos não recebem custos. A receita originária 
da sua venda é considerada uma redução do custo do período.  

- Sucatas são aqueles itens cuja venda é esporádica e realizada por valor não previsível na data em que 
surgem na produção. Por isso, não recebem custos e não aparecem como estoque na empresa, mesmo que 
existam em quantidade razoável. Quando ocorrer a venda, têm sua receita considerada como “Outras 
Receitas Operacionais”.  
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- Equivalente de produção: técnica utilizada para atribuição de custos às unidades em elaboração. Consiste 
em transformar as unidades semiacabadas em “equivalentes de unidades acabadas”, através da 
multiplicação dos produtos em elaboração pela grau de acabamento. 

Custo Padrão 

Custo Padrão ideal: É o que seria alcançado com o uso dos melhores materiais possíveis, com a mais 
eficiente mão de obra viável, a 100% da capacidade da empresa. 

Custo Padrão corrente: É o valor que a empresa fixa como meta para o próximo período para um 
determinado produto ou serviço, mas com a diferença de levar em conta as deficiências sabidamente 
existentes em termos de qualidade de materiais, mão de obra, equipamentos, fornecimento de energia, 
etc. É um valor que a empresa considera difícil de ser alcançado, mas não impossível. (Eliseu Martins, 
“Contabilidade de Custos”) 

Custo Padrão estimado: É resultante dos valores observados em períodos anteriores. Considera que a 
média do custo de períodos passados é um número válido e apenas efetua algumas modificações esperadas, 
como o volume de produção, mudança de equipamentos, etc. 

Há, basicamente, duas finalidades do custo-padrão:  

--- Contabilização do Custo pelo Custo Padrão: A empresa pode usar o custo-padrão para efetuar a 
contabilização do custo da empresa. Periodicamente, é necessário apurar a diferença em relação ao custo 
real e ajustar.  

--- E o Controle dos custos: O custo Padrão fornece uma referência, com a qual o custo real pode ser 
comparado e as diferenças analisadas. 

Método XI: “receita de bolo” para resolução de questões de custo padrão. Só funciona para Custo Variável. 

Há três tipos de variações entre o custo real e o padrão: de quantidade, de preço e variação mista. Alguns 
autores (e alguma bancas) consideram que a variação mista faz parte da variação de preço. 

Análise custo-volume-lucro  

Margem de Contribuição: 

A Margem de Contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis e as despesas variáveis. 

 

Preço de venda 

Custos variáveis 
e

Despesas 
variáveis 

Margem de 
contribuição



1.1.1.1 . Túlio Lages 
1.1.1.2 Aula 00 

  

 

9 

Sem qualquer restrição, o produto mais rentável será o que apresentar maior Margem de Contribuição 
unitária. 

 

Ponto de equilíbrio: 

Ponto de equilíbrio contábil =  (Custo fixos + despesas fixas) 
Margem de contribuição unitária 

Ponto de equilíbrio financeiro: Não leva em conta a Depreciação, Amortização e Exaustão (que diminuem o 
lucro, mas não representam saída de caixa). 

Ponto de equilíbrio econômico: Considera o Custo de Oportunidade no cálculo do ponto de equilíbrio. 

Margem de Segurança: 

A Margem de Segurança indica a quantidade em que a empresa está operando acima do ponto de equilíbrio, 
ou seja, indica o quanto as vendas podem cair antes de a empresa entrar em prejuízo. 

Alavancagem Operacional: 

A Alavancagem Operacional indica o aumento no lucro resultante de um determinado aumento no Volume.  

No exemplo acima, temos: 

Alavancagem operacional =  Porcentagem de acréscimo no lucro           
Porcentagem de acréscimo no volume 

O Grau de Alavancagem Operacional (GAO) ou simplesmente Alavancagem Operacional também pode ser 
calculado assim: 

GAO =  Margem de contribuição total 
lucro total 

Alterações dos custos fixos e variáveis e o ponto de equilíbrio 

 

 

 

 

Alteração de Custo Fixo Ponto de Equilíbrio altera no mesmo percentual.

Alteração do Custo Variável Ponto de Equilíbrio altera no mesmo percentual da 
Margem de Contribuição..
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QUESTÕES COMENTADAS 

1. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) O objetivo dos sistemas de acumulação de custos é identificar 

e acumular os custos fabris aos produtos no decorrer da produção, ou seja, é determinar o valor 

destes, levando-se em conta a forma de organização produtiva das empresas. Assim, os dois 

sistemas básicos de acumulação de custos que se destinam a custear produtos e serviços são os 

seguintes: o sistema de custeamento por ordem de produção e o sistema de custeamento por 

processo. São características para adoção do sistema de acumulação por ordem, quanto ao: 

I. Volume de produção: ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em 
série. 

II. Modo de controlar a produção: se dá por meio do processo (centro de custo, departamento). 

III. Processo de fabricação: ocorre de forma contínua. 

IV. Cálculo do custo unitário: é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades 
produzidas. 

V. Produto fabricado: se dá com produtos homogêneos. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) III e V. 

D) I, III e IV. 

Comentários: 

I. Volume de produção: ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em 
série.  

Correto, a produção por ordem é comum na indústria naval, onde a produção ocorrer por pedido e não em 
larga escala.  

II. Modo de controlar a produção: se dá por meio do processo (centro de custo, departamento).  

Errado, produção por processo.  

III. Processo de fabricação: ocorre de forma contínua.  
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Errado, a produção por processo que ocorre de forma contínua.  

IV. Cálculo do custo unitário: é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades 
produzidas.  

Correto, a apuração dos custos é feita por ordens de produção.  

V. Produto fabricado: se dá com produtos homogêneos.  

Errado, a produção por ordem que dá origem a produtos homogêneos.  

Gabarito: A 

2. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) A indústria Peças Veículos Automotores (PVA) realiza projetos, 

produção e venda de peças automobilísticas. O sistema de custeio da empresa aloca os Custos 

Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em cada contrato com base no rateio por horas-máquina. A 

empresa teve três contratos em 2020 e as horas-máquina foram atribuídas da seguinte maneira: 

• MMC Motores = 500 h; 

• RCR Motores = 3.000 h; 

• FIRD Veículos = 1.500 h. 

Sabendo-se que os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em 2020 foram de R$ 200.000,00, serão 
alocados para cada contrato, respectivamente: 

A) R$ 50.400,00; R$ 80.000,00; e, R$ 69.600,00 

B) R$ 66.670,00; R$ 66.670,00; e, R$ 66.670,00 

C) R$ 16.600,00; R$ 93.400,00; e, R$ 90.000,00 

D) R$ 20.000,00; R$ 120.000,00; e, R$ 60.000,00 

Comentários: 

Sabendo-se que os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em 2020 foram de R$ 200.000,00, serão 
alocados para cada contrato, respectivamente: 

Horas- máquinas: 

MMC Motores = 500 h + RCR Motores 3.000 h + FIRD Veículos 1.500 h = 5.000 horas 

Efetuando o rateio: 

 H/M % Valor 
MMMC Motores 500 10% R$ 20.000 
RCR Motores 3000 60% R$ 120.000 
FIRD Veículos 1500 30% R$ 60.000 
Total 5000 100% R$ 200.000 
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Gabarito: D 

3. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2020- 1) Considere a seguinte situação hipotética: 

A empresa Peças e Peças Ltda. fabrica três tipos de peças para caminhão, das quais temos as seguintes 
informações: 

 Peça A Peça B Peça C 
Preço de Venda  60,00 80,00 100,00 
Custos e Despesas Variáveis  20,00 30,00 40,00 
Horas-máquina consumidas 10 5 8 

Sabendo-se que a empresa possui 400 horas-máquina disponíveis, qual deverá ser a ordem de priorização 
para produção e venda das peças para maximizar o lucro considerando o fator limitativo? 

a) 1º C; 2º B; 3º A 

b) 1º A; 2º B; 3º C 

c) 1º A; 2º C; 3º B 

d) 1º B; 2º C; 3º A 

Comentários: 
 

Peça A Peça B Peça C 
Preço de Venda 60 80 100 
 (-) Custos e despesas variáveis -20 -30 -40 
 (=) Margem de Contribuição 40 50 60 
H/M consumidas 10 5 8 
MC por fator limitativo 4 10 7,5 

A ordem é B, C e A. 

Gabarito: D 

4. (CONSULPLAN/CFC/2019-1) Uma indústria apresentou a seguinte relação contendo seus custos e 

despesas em um determinado período. Observe: 

Descrição R$ 
Materiais diretos  350.000,00 
Materiais Indiretos 70.000,00 
Mão de Obra Direta 280.000,00 
Mão de Obra Indireta 45.000,00 
Aluguel da Fábrica 60.000,00 
Manutenção das Máquinas 9.000,00 
Comissão sobre Venda 15.000,00 
Seguro da Fábrica 29.000,00 
Marketing 12.000,00 
Depreciação das Máquinas 62.000,00 
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Descrição R$ 
Gastos com Limpeza da Fábrica 27.000,00 
Energia Elétrica Consumida na Fábrica 34.000,00 

O custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação têm, respectivamente, os valores de: 

A) R$ 930.000,00; R$ 642.000,00; R$ 580.000,00 

B) R$ 930.000,00; R$ 642.000,00; R$ 616.000,00 

C) R$ 966.000,00; R$ 630.000,00; R$ 580.000,00 

D) R$ 966.000,00; R$ 630.000,00; R$ 616.000,00 

Comentário: 

Vamos relembrar as definições: 

Custos Primários: soma de matéria-prima com mão de obra direta.1 

Custo primário = Matéria Prima + Mão de Obra Direta 

Não são a mesma coisa que Custos Diretos, já que nos Primários só estão incluídos aqueles dois itens. Assim, 
a embalagem é um Custo Direto, mas não Primário.  

Custos de Transformação: soma de todos os Custos de Produção, exceto os relativos a matérias-primas e 
outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa (componentes 
adquiridos prontos, embalagens compradas, etc.). 1 

Representam esses Custos de Transformação o valor do esforço da própria empresa no processo de 
elaboração de um determinado item (mão de obra direta e indireta, energia, materiais de consumo 
industrial, etc.). 

Esquematizemos: 

 

Agora vamos somar: 

 

1   (Eliseu Martins, “Contabilidade de Custos”.) 
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Descrição Custo da Produção Custo Primário Custo de Transformação 
Materiais diretos  350.000,00 350.000,00 

 

Materiais Indiretos 70.000,00 
 

70.000,00 
Mão de Obra Direta 280.000,00 280.000,00 280.000,00 
Mão de Obra Indireta 45.000,00 

 
45.000,00 

Aluguel da Fábrica 60.000,00 
 

60.000,00 
Manutenção das Máquinas 9.000,00 

 
9.000,00 

Comissão sobre Venda (Despesas) 
   

Seguro da Fábrica 29.000,00 
 

29.000,00 
Marketing (Despesas) 

   

Depreciação das Máquinas 62.000,00 
 

62.000,00 
Gastos com Limpeza da Fábrica 27.000,00 

 
27.000,00 

Energia Elétrica Consumida na Fábrica 34.000,00 
 

34.000,00 
Total 966.000,00 630.000,00 616.000,00 

Gabarito: D 

5. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2018- 1) No mês de fevereiro de 2018, foi iniciada a produção de 5.000 

unidades de um determinado produto, na empresa “Bem Aventurança S/A”. Ao final do mês, 4.000 

unidades estavam totalmente concluídas e restaram 1.000 unidades em processo. O percentual de 

conclusão das unidades em processo é de 50%. O custo total de produção do período foi de R$ 

900.000,00. O Custo de Produção dos Produtos Acabados e o Custo de Produção dos Produtos em 

Processo são, respectivamente: 

A) R$ 800.000,00 e R$ 100.000,00.  

B) R$ 720.000,00 e R$ 180.000,00.  

C) R$ 900.000,00 e R$ 0,00.  

D) R$ 900.000,00 e R$ 100.000,00.  

Comentário: 

1.000 unidades x 50% = 500 unidades 

4000+ 500 = 4500 unidades 

Custo unitário: $900.000 / 4.500 unidades = $200 por unidade 

Produtos acabados = 4.000 unidades x $200 = $800.000 

Produtos em processos: 1000 x 50% x $200 = $100.000 OU 500 unidades x $200 = $100.000 OU  

$900.000 - $ 800.000 = $100.000 

Gabarito: A 
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6. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2018- 1) Uma indústria produz apenas um produto e utiliza apenas uma 

matéria-prima em sua fabricação. A equipe de Contabilidade Gerencial efetua mensalmente uma 

confrontação entre o custo real e o custo padrão. A análise da variação (desvio) ocorrida entre o 

custo padrão e o custo real da matéria-prima é parte relevante do controle de custos. A análise da 

variação é feita seguindo os parâmetros ilustrados na figura a seguir. 

 
O custo-padrão da matéria-prima para uma unidade do produto é dado por: CP (Matéria-Prima) =1.100 kg 
x R$ 150,00/kg = R$ 165.000,00. Para o mês de maio de 2018, a indústria apurou que o custo da matéria-
prima para uma unidade do produto foi igual a R$ 198.000,00. Sabe-se que em maio de 2018 o preço da 
matéria sofreu um aumento de 10% em relação ao padrão e que a quantidade real por unidade de produto 
foi igual a 1.200 kg. Considerando-se apenas as informações apresentadas, a variação (desvio) desfavorável 
no custo matéria-prima no mês de maio de 2018 devido ao aumento no preço foi de:  

A) R$ 1.500,00.  

B) R$ 15.000,00.  

C) R$ 16.500,00.  

D) R$ 33.000,00. 

Comentário: 
 

Real Padrão Diferença 
Quantidade 1.200 1.100 100 
Preço 165,00 150,00 15,00 
Total 198.000,00 165.000,00 33.000,00 

Cálculo das variações: 

Var. quantidade = 100 x $150 = $15.000  

Var. Preço = $15 x 1.100 = $16.500  

Var. Mista = 100 x 15 = $1.500  

Total das variações = 15.000 + 16.500 + 1.500 = 33.000 
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Gabarito: C 

 

 

LISTA DE QUESTÕES 

1. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) O objetivo dos sistemas de acumulação de custos é identificar 

e acumular os custos fabris aos produtos no decorrer da produção, ou seja, é determinar o valor 

destes, levando-se em conta a forma de organização produtiva das empresas. Assim, os dois 

sistemas básicos de acumulação de custos que se destinam a custear produtos e serviços são os 

seguintes: o sistema de custeamento por ordem de produção e o sistema de custeamento por 

processo. São características para adoção do sistema de acumulação por ordem, quanto ao: 

I. Volume de produção: ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em 
série. 

II. Modo de controlar a produção: se dá por meio do processo (centro de custo, departamento). 

III. Processo de fabricação: ocorre de forma contínua. 

IV. Cálculo do custo unitário: é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades 
produzidas. 

V. Produto fabricado: se dá com produtos homogêneos. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) III e V. 

D) I, III e IV. 

2. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) A indústria Peças Veículos Automotores (PVA) realiza projetos, 

produção e venda de peças automobilísticas. O sistema de custeio da empresa aloca os Custos 

Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em cada contrato com base no rateio por horas-máquina. A 

empresa teve três contratos em 2020 e as horas-máquina foram atribuídas da seguinte maneira: 

• MMC Motores = 500 h; 

• RCR Motores = 3.000 h; 

• FIRD Veículos = 1.500 h. 

Sabendo-se que os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) variáveis em 2020 foram de R$ 200.000,00, serão 
alocados para cada contrato, respectivamente: 

A) R$ 50.400,00; R$ 80.000,00; e, R$ 69.600,00 
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B) R$ 66.670,00; R$ 66.670,00; e, R$ 66.670,00 

C) R$ 16.600,00; R$ 93.400,00; e, R$ 90.000,00 

D) R$ 20.000,00; R$ 120.000,00; e, R$ 60.000,00 

3. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2020- 1) Considere a seguinte situação hipotética: 

A empresa Peças e Peças Ltda. fabrica três tipos de peças para caminhão, das quais temos as seguintes 
informações: 

 Peça A Peça B Peça C 
Preço de Venda  60,00 80,00 100,00 
Custos e Despesas Variáveis  20,00 30,00 40,00 
Horas-máquina consumidas 10 5 8 

Sabendo-se que a empresa possui 400 horas-máquina disponíveis, qual deverá ser a ordem de priorização 
para produção e venda das peças para maximizar o lucro considerando o fator limitativo? 

e) 1º C; 2º B; 3º A 

f) 1º A; 2º B; 3º C 

g) 1º A; 2º C; 3º B 

h) 1º B; 2º C; 3º A 

4. (CONSULPLAN/CFC/2019-1) Uma indústria apresentou a seguinte relação contendo seus custos e 

despesas em um determinado período. Observe: 

Descrição R$ 
Materiais diretos  350.000,00 
Materiais Indiretos 70.000,00 
Mão de Obra Direta 280.000,00 
Mão de Obra Indireta 45.000,00 
Aluguel da Fábrica 60.000,00 
Manutenção das Máquinas 9.000,00 
Comissão sobre Venda 15.000,00 
Seguro da Fábrica 29.000,00 
Marketing 12.000,00 
Depreciação das Máquinas 62.000,00 
Gastos com Limpeza da Fábrica 27.000,00 
Energia Elétrica Consumida na Fábrica 34.000,00 

O custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação têm, respectivamente, os valores de: 

A) R$ 930.000,00; R$ 642.000,00; R$ 580.000,00 

B) R$ 930.000,00; R$ 642.000,00; R$ 616.000,00 

C) R$ 966.000,00; R$ 630.000,00; R$ 580.000,00 

D) R$ 966.000,00; R$ 630.000,00; R$ 616.000,00 

5. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2018- 1) No mês de fevereiro de 2018, foi iniciada a produção de 5.000 

unidades de um determinado produto, na empresa “Bem Aventurança S/A”. Ao final do mês, 4.000 
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unidades estavam totalmente concluídas e restaram 1.000 unidades em processo. O percentual de 

conclusão das unidades em processo é de 50%. O custo total de produção do período foi de R$ 

900.000,00. O Custo de Produção dos Produtos Acabados e o Custo de Produção dos Produtos em 

Processo são, respectivamente: 

A) R$ 800.000,00 e R$ 100.000,00.  

B) R$ 720.000,00 e R$ 180.000,00.  

C) R$ 900.000,00 e R$ 0,00.  

D) R$ 900.000,00 e R$ 100.000,00.  

6. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2018- 1) Uma indústria produz apenas um produto e utiliza apenas uma 

matéria-prima em sua fabricação. A equipe de Contabilidade Gerencial efetua mensalmente uma 

confrontação entre o custo real e o custo padrão. A análise da variação (desvio) ocorrida entre o 

custo padrão e o custo real da matéria-prima é parte relevante do controle de custos. A análise da 

variação é feita seguindo os parâmetros ilustrados na figura a seguir. 

 
O custo-padrão da matéria-prima para uma unidade do produto é dado por: CP (Matéria-Prima) =1.100 kg 
x R$ 150,00/kg = R$ 165.000,00. Para o mês de maio de 2018, a indústria apurou que o custo da matéria-
prima para uma unidade do produto foi igual a R$ 198.000,00. Sabe-se que em maio de 2018 o preço da 
matéria sofreu um aumento de 10% em relação ao padrão e que a quantidade real por unidade de produto 
foi igual a 1.200 kg. Considerando-se apenas as informações apresentadas, a variação (desvio) desfavorável 
no custo matéria-prima no mês de maio de 2018 devido ao aumento no preço foi de:  

A) R$ 1.500,00.  

B) R$ 15.000,00.  

C) R$ 16.500,00.  

D) R$ 33.000,00. 

GABARITO 

QUESTÃO GABARITO 
1 A 
2 D 
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3 D 
4 D 
5 A 
6 C 
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