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(2,5) 1. A empresa Luar do Sertão comprou ao longo de 2018, R$200.000,00 de matéria-prima. Os 

custos de mão de obra direta foram de R$50.000,00, os custos indiretos de fabricação totalizaram 

R$60.000,00 e as despesas administrativas, comerciais e financeiras equivaleram a R$90.000,00. No 

mesmo ano, as vendas totalizaram R$500.000,00. Considerando-se que não haja estoques na empresa, 

prepare uma demonstração do resultado para o ano de 2018. 

  

(2,5) 2. Considere que a empresa Cake’s House fabrica um único tipo de bolo. Apresenta-se, a seguir, 

uma relação de seus custos durante 2018 (V = variável e F = Fixo). 

Produção: 50.000 unidades 

Custos: 

Matéria-prima utilizada   R$250.000,00 (V) 

Mão de Obra Direta (MOD)   R$  27.500,00 (V) 

Encargos sobre MOD    R$  15.000,00 (V) 

Energia     R$    2.500,00 (V) 

Mão de obra indireta    R$    5.000,00 (V) 

Mão de obra indireta    R$  10.000,00 (F) 

Outros custos indiretos de fabricação R$    7.500,00 (V) 

Outros custos indiretos de fabricação R$  10.000,00 (F) 

Despesas de Vendas    R$  15.000,00 (V) 

Despesas de Vendas    R$  10.000,00 (F) 

Despesas Administrativas   R$  25.000,00 (F) 

A Receita total de vendas foi de R$380.000,00. Sabendo-se que não houve variação nos estoques, 

pede-se: 

a) Calcular o custo unitário do produto em 2018. 

b) Calcular a margem de contribuição unitária e a razão de contribuição. 

 



(2,5) 3. Uma empresa fabrica um único produto, que é vendido por um preço de R$2,00 por unidade. 

Num determinado período, seus custos totais foram os seguintes: 

Matéria Prima = R$24.000,00 

Mão de Obra Direta = R$12.000,00 

Custo Indireto de Fabricação Fixo = R$54.000,00 

Custo Indireto de Fabricação Variável = R$9.000,00 

A empresa possui capacidade para produzir 100.000 unidades, porém, no período considerado, 

produziu apenas 90.000 unidades. Considerando que os custos de MOD sejam variáveis: 

a) Calcule o custo unitário do produto da empresa considerando o custeio integral, variável e ideal. 

b) Qual é o valor dos desperdícios do período? 

c) Qual seria o custo do produto pelo custeio integral se a produção fosse de 60.000 unidades? 

 

(2,5) 4. Considerando o cenário descrito no enunciado do exercício 3, determine: 

a) Quantos itens a empresa deve fabricar (e vender) para que não tenha prejuízo? 

b) Qual foi o lucro da empresa? 

c) Qual nível de atividades resultará num lucro de R$10.000,00?  

 

 

 

 


