Departamento CFC - 2015
Disciplina: Controladoria
EXERCÍCIOS DE CONTROLADORIA – CUSTOS E DESPESAS
1) Classificação de custos e despesas:
Classifique os ítens abaixo em ativo, custo, despesa ou perda, e, quando possível, em direto,
indireto, fixo e variável. Assinale todas as alternativas possíveis.
ITENS

ATIVO

PERDA

DESPESA

1 consumo de matéria prima
2 consumo de energia
3 mão de obra direta
4 telefone - conta mensal
5 aquisição de computadores
6 depreciação de computadores da produção
7 consumo de materiais diversos na administração
8 pessoal da Contabilidade
9 honorários da administração
10 depreciação do prédio da fábrica
11 aquisição de embalagens
12 deterioração do estoque de MP por obsolescência
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CUSTO

DIRETO

INDIRETO

FIXO

SEMI
VARIÁVEL VARIÁVEL
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2)

Dos livros da Cia "A" extraímos as seguintes informações:
Matérias-primas compradas no mês: $500.000
Devolução, no próprio mês, de 20% das compras acima
Mão-de-obra direta do mês: $600.000
Custos indiretos de fabricação incorridos: $300.000
Calcule os valores de: Custos da Produção do Período, Custo da Produção Acabada e Custo dos
Produtos Vendidos no mês, para cada uma das alternativas a seguir:
a)

Não havia estoques iniciais ou finais de produtos acabados ou em elaboração e nem de matériasprimas.
b) O estoque inicial de matéria-prima era de $120.000 no mês, não havendo outros estoques iniciais
ou finais.
c) O estoque inicial de matéria-prima era de $120.000 e o final é de $ 150.000, não havendo outros
estoques iniciais ou finais.
d) O estoque inicial de matéria-prima era de $120.000, o estoque inicial de produtos em elaboração
era de $180.000, o estoque final de produtos acabados era de $200.000 e não havia outros
estoques iniciais ou finais.

3)

e)

O estoque final de produtos acabados era de $300.000, o estoque inicial de produtos em
elaboração era de $160.000, o final de produtos em andamento de $200.000 e não havia outros
estoques iniciais ou finais.

f)

O estoque inicial de produtos em elaboração era de $200.000, o inicial de produtos acabados, de
$80.000, o final de produtos em andamento, de $220.000, o final de matéria-prima, de $70.000,
e não havia outros estoques iniciais ou finais.

g)

O estoque inicial de matéria-prima era de $150.000, o final, de $220.000; o inicial de produtos
em elaboração era de $170.000 e o final, de $230.000; o inicial de produtos acabados era de
$130.000 e o final, de $190.000.

A partir das informações abaixo, faça a apuração do custo de produção do período, do custo dos
produtos acabados e do custo dos produtos vendidos:
Estoque inicial de MP
250,00
Estoque final de MP
200,00
Estoque inicial de Produtos em fab
150,00
Estoque final de Produtos em fab
100,00
Estoque inicial de Produtos Acabados
1000,00
Estoque final de Produtos Acabados
1.400,00
Gastos com energia + manutenção fábrica
1.600,00
Gastos administrativos (escritório)
3.200,00
Aluguel da fábrica
2.600,00
Gastos com o departamento de vendas
2.000,00
Compras de matérias primas
2.400,00
Salários e encargos da MOD
6.000,00
Depreciações na fábrica
1.000,00
Impostos da fábrica (IPTU)
400,00
Admitindo a receita de vendas de R$ 20.000,00 no período, apure o Resultado Operacional e o
resultado líquido após o IR (40%).
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