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(4,0) 1. A empresa Junior Confecções Ltda. trabalha com os seguintes padrões de matéria-prima e 

mão de obra direta: 

MP: 3 m/un a R$6,00/m 

MOD: 2 h/un a R$5,00/h 

No último mês de janeiro foram produzidas 150.000 unidades. Para isso, foram utilizados 330.000 

metros de matéria-prima e 240.000 horas de mão de obra direta. O custo de MOD foi de 

R$1.176.000,00. Durante o período, foram comprados 200 mil metros de matéria-prima, ao custo 

total de R$607,50 mil. Considerando esses dados, pede-se para determinar e analisar as variações de 

MP e MOD.   

  

(6,0) 2. Uma empresa compra matéria prima a R$0,10 por kg e a processa, gerando quatro produtos 

finais: produto A e produto B, em embalagens de 1 e 5 quilos cada. O produto A é vendido no mercado 

pelos preços de R$0,25 e R$1,00 (embalagens de 1 e 5 kg, respectivamente), ao passo que os preços 

de venda do produto B são R$0,30 e R$1,10 (embalagens de 1 e 5 kg). A estrutura organizacional da 

empresa é composta por: Administração, Manutenção, Processamento, Embalagem e Vendas. 

As atividades da Administração são voltadas principalmente para o gerenciamento de pessoal, 

enquanto as atividades de Manutenção estão basicamente relacionadas com o funcionamento dos 

equipamentos de processamento e embalagem. O Processamento é efetuado através de equipamento 

automatizado, que processa 1.000 kg de matéria-prima por dia, gerando os produtos A e B com o 

mesmo esforço. A embalagem é feita por meio de equipamento automatizado, sendo que o esforço 

despendido para embalar uma unidade independe do peso da mesma. Vendas preocupa-se em faturar 

os pedidos e o esforço para a emissão de cada fatura é praticamente constante. 

Os custos contabilizados pela empresa nos últimos seis meses são os seguintes: 

Mão de obra  R$7.500,00 

Matéria Prima  R$16.100,00 

Outros Materiais R$1.000,00 



Energia Elétrica R$1.000,00 

Depreciação  R$2.000,00 

Outros Custos  R$2.000,00 

A produção do semestre foi: 

Produto A (1 kg): 50.000 kg (50.000 unidades) 

Produto A (5 kg): 80.000 kg (16.000 unidades) 

Produto B (1 kg): 10.000 kg (10.000 unidades) 

Produto B (5 kg): 20.000 kg (4.000 unidades) 

Outras informações são apresentadas a seguir: 

 Adm. Manutenção Processam. Embal. Vendas 

Nº de funcionários 2 2 3 3 2 

Potência Instalada (HP) 50 100 500 400 50 

Tempo de Manutenção (h) - - 600 400 - 

Valor dos Equipamentos (R$) 300 1.200 5.000 3.000 500 

 

A contabilidade informa a distribuição das seguintes espécies de custo: 

 Adm. Manutenção Processam. Embal. Vendas 

Mão de Obra 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 

Outros Materiais 150,00 200,00 300,00 200,00 150,00 

Outros Custos 700,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 

 

Além disso, sabe-se que, nesse período, foram emitidas 200 faturas para o produto A1, 200 faturas 

para o produto A5, 200 faturas para o produto B1 e 200 faturas para o produto B5. 

Pede-se: 

a) Determinar os custos dos departamentos através da matriz ou folha de localização de custos (usar 

os seguintes centros de custos: Administração, Manutenção, Processamento, Embalagem e Vendas). 

b) Efetuar o rateio secundário da Manutenção para Processamento e Embalagem e determinar o custo 

de cada produto (excluindo as despesas). Qual é o produto mais lucrativo (A ou B) por essa visão? 

c) Efetuar o rateio secundário dos centros Administração e Manutenção para Processamento, 

Embalagem e Vendas e determinar o custo de cada produto (incluindo as despesas). Qual é o produto 

mais lucrativo (A ou B) por essa visão? 

d) Calcular a variação nos custos da matéria-prima (custo padrão). 


