
 

Exercício sobre Custos 

 

A Cia. Porto Primavera iniciou suas atividades no dia 02/01/X1. Em 31/12/X1 seu primeiro balancete de 

verificação era constituído pelas seguintes contas (em $): 

01 Caixa   1.200 

02 Clientes   4.800 

03 Estoque de matéria-prima   4.000 

04 Equipamentos de produção   1.600 

05 Depreciação acumulada de equipamentos de produção      240 

06 Empréstimos de curto prazo obtido com encargos pré-fixados   2.800 

07 Capital Social 10.040 

08 Consumo de matéria-prima   5.400 

09 Mão-de-obra direta (inclui encargos sociais) no período   4.800 

10 Energia elétrica consumida na produção      630 

11 Supervisão geral da produção   2.300 

12 Manutenção preventiva de máquinas comuns de produção      400 

13 Depreciação de equipamentos de produção      240 

14 Despesas comerciais e administrativas da empresa no período   4.050 

15 Despesas financeiras no período       160 

16 Vendas de produtos acabados (PAC) 16.500 

 

O tempo de produção requerido por unidade de produto é o seguinte: 

PRODUTOS Tempo de MOD Tempo de Máquina 

Televisores 1,8hh 1,25hm 

Vídeos 2,4hh 3,75hm 

 

Com relação aos custos diretos sabe-se que: 
 

 a matéria-prima é a mesma para todos os produtos, e o consumo se faz na mesma proporção: 1Kg de 

MP para cada unidade de produto acabado. 
 

 as habilidades e os salários dos operários são aproximadamente iguais para todos os produtos; e 
 

 o consumo de energia elétrica é o mesmo em termos de kwh; por isso seu custo é diretamente 

proporcional ao tempo de utilização das máquinas. 

 

Outros dados relativos ao ano de X1: 

Produtos 
Preço médio  

de venda/u 

Volume de produção (em 

unidades) 

Volume de Vendas  

(em unidades) 

Televisores $ 300 50 35 

Vídeos $ 400 25 15 

 

PEDE-SE: 

 

1. Calcular: 

a) o custo total de cada produto; 

b) o custo unitário de cada produto;  

c) o Custo dos Produtos Vendidos no período; e 

d) o valor do Estoque Final de Produtos 

Acabados. 

 

 

 

 

2. Elaborar:  

a) um quadro demonstrando o custo direto total 

por produto; 

b) Mapa de Rateio dos Custos Indiretos de 

Produção (CIP) dos elementos de custos aos 

produtos; 

c) a Demonstração de Resultados do período, 

considerando 30% de  Imposto de Renda sobre o 

lucro; e 

d) o Balanço Patrimonial de 31/12/X1. 


