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TIPO BRANCA – CFC 2019.1

Questão 19



Uma indústria apresentou a seguinte relação contendo
seus custos e despesas em um determinado período.
Observe.



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. 



Uma indústria apresentou a seguinte relação contendo
seus custos e despesas em um determinado período.
Observe.



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. 



TIPO BRANCA – CFC 2019.2

Questão 18



O presidente da empresa Produz Capas de Chuva Ltda.
deseja conhecer o comportamento dos custos de sua
empresa. Para tanto, ele obteve os valores dos gastos
fabris totais de produção da empresa em dois níveis
mensais diferentes de produção:

i. no mês em que nenhuma unidade do seu produto
foi fabricada, o gasto total incorrido na fábrica da
empresa foi de R$ 116 mil;

ii. no mês em que 35.000 unidades do seu produto
foram fabricadas, o gasto total incorrido na fábrica
da empresa foi de R$ 212 mil.



Considera-se que os custos variáveis da empresa
apresentam uma correlação perfeitamente positiva e
linear com o nível de produção mensal. Para calcular o
custo total da empresa, pode-se empregar a seguinte
fórmula:

CT = CVu × q + CF

Onde:

CT = Custo Total;
CVu = Custo Variável unitário; 
q = quantidade produzida; e, 
CF = Custo Fixo. 



É necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo
relevante. Com base apenas nessas informações, é
INCORRETO afirmar que:

A) O custo fixo da empresa é de R$ 116.000,00.

B) O custo variável unitário da empresa é superior a R$
6,00.

C) Caso a empresa produzisse 30.000 unidades do seu
produto, seu custo total seria inferior a R$ 200.000,00.

D) Caso a empresa produzisse 32.000 unidades do seu
produto, seu custo total seria superior a R$ 200.000,00.



i. no mês em que nenhuma unidade do seu

produto foi fabricada, o gasto total incorrido na

fábrica da empresa foi de R$ 116 mil;

i. no mês em que 35.000 unidades do seu produto

foram fabricadas, o gasto total incorrido na

fábrica da empresa foi de R$ 212 mil.

CF: 116.000

CT: 212.000 

CT: Cvu x q + CF

212.000: Cvu x 35.000 + 116.000

212.000 – 116.000 = Cvu x 35.000

96.000/35.000 = CVu

Cvu = 2,74



A) O custo fixo da empresa é de R$ 116.000,00.

CF: 116.000

B) O custo variável unitário da empresa é superior a R$
6,00.

Cvu = 2,74

C) Caso a empresa produzisse 30.000 unidades do seu
produto, seu custo total seria inferior a R$ 200.000,00.

CT: Cvu x q + CF
CT: 2,74 x 30.000 + 116.000
CT: 198.200



D) Caso a empresa produzisse 32.000 unidades do seu
produto, seu custo total seria superior a R$ 200.000,00.

CT: Cvu x q + CF
CT: 2,74 x 32.000 + 116.000
CT: 203.680



TIPO BRANCA – CFC 2019.2

Questão 19



A empresa Fabrica por Processos PM S/A, em
01/01/2019, apresentou as seguintes informações
contábeis em suas contas de estoque:

Valor (em R$)

Estoque com material direto 80.000,00
Estoque de produtos acabados (50 unidades)
120.000,00



Ademais, durante o mês de janeiro de 2019, a empresa
supracitada apresentou os seguintes gastos:

Valor (em R$)

Mão de obra da fábrica 100.000,00
Depreciação das máquinas de produção 40.000,00
Pessoal administrativo 50.000,00
Propaganda 15.000,00
Material direto 60.000,00



Durante o mês de janeiro de 2019, foi iniciada a produção
de 100 unidades de seu único produto; porém, apenas 40
unidades foram acabadas. Além disso, nenhuma unidade
foi vendida no período.

É importante destacar que todo o material direto
necessário para a produção das 100 unidades já foi
alocado no início da produção, tanto as unidades acabadas
quanto as unidades em elaboração.

No que se refere à alocação dos demais custos, o processo
de fabricação das 60 unidades ainda em elaboração se
encontra em um estágio de 50% de acabamento. Por fim,
informa-se que a empresa utiliza o custeio por absorção.



Diante do exposto, é correto afirmar que:

A) O custo dos produtos acabados em janeiro de 2019
foi inferior a R$ 100.000,00.

B) O custo total de produção da empresa em janeiro de
2019 foi superior a R$ 250.000,00.

C) O saldo de estoque de produtos em elaboração no
final do mês de janeiro de 2019 foi superior a R$

100.000,00.

D) O saldo final do estoque de produtos acabados da
empresa no final do mês de janeiro de 2019 foi superior
a R$ 200.000,00.



Esta  Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

Esta  Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

100 unidades

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

40 unidades

Esta  Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC
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http://www.jlcarneiro.com/layout-de-linhas-de-producao/
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Mão de obra da fábrica 100.000,00
Depreciação das máquinas de produção 40.000,00
Pessoal administrativo 50.000,00
Propaganda 15.000,00
Material direto 60.000,00

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://www.jlcarneiro.com/layout-de-linhas-de-producao/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Material direto 60.000,00 

100 unidades

CU: 60.000/100 unid.
600 por unidade



Mão de obra da fábrica 100.000,00
Depreciação das máquinas de produção 40.000,00

40 unidades Acabadas

60 unidades 50% acabadas

CU: 140.000/70 unid.
2.000 por unidade



40 unidades Acabadas

40 uni. x 600 = 24.000
40 uni. x 2.000 = 80.000 

CPA = 104.000

60 uni. x 600 = 36.000
30 uni. x 2.000 = 60.000

CPE = 96.000

60 unidades 50% acabadas



A) O custo dos produtos acabados em janeiro de
2019 foi inferior a R$ 100.000,00.

40 uni. x 600 = 24.000
40 uni. x 2.000 = 80.000 

CPA = 104.000

40 unidades Acabadas



B) O custo total de produção da empresa em
janeiro de 2019 foi superior a R$ 250.000,00.

Mão de obra da fábrica 100.000,00
Depreciação das máquinas de produção 40.000,00
Pessoal administrativo 50.000,00
Propaganda 15.000,00
Material direto 60.000,00 



C) O saldo de estoque de produtos em elaboração
no final do mês de janeiro de 2019 foi superior a
R$ 100.000,00.

Estoque de produtos em elaboração R$0
+ CPE: 96.000
Saldo Final: 96.000

60 uni. x 600 = 36.000
30 uni. x 2.000 = 60.000

CPE = 96.000



D) O saldo final do estoque de produtos
acabados da empresa no final do mês de janeiro
de 2019 foi superior a R$ 200.000,00.

Estoque de produtos acabados (50 unidades)
120.000,00
+ CPA: 104.000
Saldo Final: 224.000

40 uni. x 600 = 24.000
40 uni. x 2.000 = 80.000 

CPA = 104.000
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