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Olá, amigo(a) concurseiro(a)!
Seja bem-vindo(a) ao Curso de Contabilidade de Custos para o concurso para
o cargo de Auditor do ISS – CAMPO GRANDE 2019.
Estudar para um concurso de Auditor do ISS – CAMPO GRANDE não é tarefa
das mais fáceis. Esses concursos apresentam um elevado grau de dificuldade em
suas provas, além do alto nível dos candidatos. Por isso, torna-se necessária uma
preparação com planejamento e muita disciplina.
A preparação do candidato hoje em dia não deve se limitar à simples leitura do
material. O nível de preparação dos concorrentes não permite mais que você seja
aprovado(a) em algum certame apenas livrando a nota de corte. É necessário fazer
a diferença em todas as matérias.
E, sem dúvida, a disciplina Contabilidade de Custos, tendo em vista o nível
elevado de complexidade, representa um dos diferenciais da prova.
Nessa linha, buscaremos aqui detalhar todo o conteúdo programático da matéria, em uma linguagem simples e objetiva, sem, contudo, ser superficial.
Nosso curso atenderá tanto ao concurseiro do nível mais básico, ou seja, aquele
que está vendo a matéria pela primeira vez, como aquele mais avançado, que deseja fazer uma revisão completa e detalhada da matéria.
Além disso, resolveremos aqui muitas questões de concursos anteriores
elaboradas pelas principais bancas da área fiscal, similares às poucas questões elaboradas pela PUC-PR.
Antes de iniciar os comentários sobre o funcionamento do nosso curso, gostaria
de fazer uma breve apresentação pessoal.
Sou Administrador de Empresas, com especialização em Finanças, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, aprovado no
concurso nacional de 2009/2010.
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Atuei inicialmente na Área de Arrecadação e Administração Tributária, passando
pelo setor de Planejamento e Controle da Atividade Fiscal até chegar à atividade de
Fiscalização propriamente dita.
Porém, antes de tomar posse no meu atual cargo, eu já o havia exercido anteriormente entre 1999 e 2001. É que fui aprovado no concurso de para Auditor-Fiscal da Receita Federal (na época AFTN) de 1998, e, após 2 anos de exercício na
atividade de fiscalização de empresas da Região Norte do país, recebi e aceitei um
convite para voltar a trabalhar na iniciativa privada em minha cidade: Salvador.
Após alguns anos na área privada, vivendo momentos de alta satisfação alternados com momentos de insatisfação, resolvi voltar a estudar para concursos públicos em 2006.
Essa fase foi muito difícil. Eu tinha uma jornada dura, mas tinha que ser discreto, já que trabalhava e estudava muito, mas sem “poder dar muita bandeira” dessa
dupla jornada.
Sei que muitos de vocês vivem situações parecidas, mas, acredite, essa situação é transitória.
No meu caso, fui recompensado com a aprovação para o cargo de Analista de
Finanças e Controle (AFC) da Controladoria-Geral da União (CGU) no ano de 2008.
Entretanto, mesmo já trabalhando em bom cargo e com um excelente ambiente
de trabalho na CGU, eu não me acomodei. Continuei com meus estudos rumo ao
sonho de voltar a ser Auditor-Fiscal da Receita Federal, que, como já dito, pôde ser
realizado com a aprovação no concurso de 2009/2010.
É isso, meu(minha) amigo(a)!
Espero dividir com você a experiência adquirida ao longo da minha preparação,
pois sei exatamente o que se passa “do outro lado”: as angústias, as expectativas,
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as dificuldades, mas também os sonhos. Não se esqueça que são os sonhos que
nos movem.
Acredite e se esforce ao máximo.
Esse é o segredo!
Feitas as apresentações iniciais, passemos à proposta do nosso curso.
Aula

Conteúdo

1
Introdução à Contabilidade de
Custos

11. Custos para avaliação de estoques.

2
Classificação dos Custos

11. Custos para avaliação de estoques.

3
Sistemas de Custos e efeitos da
inflação no Patrimônio

8. Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas.
11. Custos para avaliação de estoques.13. Sistemas de
custos e informações gerenciais.

4
Análise gerencial dos custos

12. Custos para tomada de decisões. 14. Estudo da relação custo versus volume versus lucro.

Analisados todos os itens que nortearão o nosso curso, vamos ao que interessa!
O nosso objetivo hoje, nesta aula 01, é conhecer alguns, ou melhor, muitos conceitos fundamentais, além de entender os termos técnicos mais usados, evoluir no
entendimento da matéria, enfim, criar uma base para o resto curso.
Ao final desta aula quero ver tanto eu quanto você com uma sensação boa, de
que estamos no caminho certo.
Como diria Mahatma Gandhi: “Você nunca sabe que resultados virão da sua
ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados”.
Então, vamos nessa!
Prof. Manuel Piñon
E-mail: manuelpinon@hotmail.com
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1. Terminologia em Contabilidade de Custos
A Contabilidade de Custos tem como função principal produzir informações
para diversos níveis gerenciais de uma entidade, como o auxílio às funções de
determinação de desempenho, e de planejamento e controle das operações e de
tomada de decisões, bem como tornar possível a alocação mais criteriosamente
possível dos custos de produção aos produtos.
Agora que já entendemos para que serve a Contabilidade de Custos, vamos entender os termos mais importantes dessa matéria, aprender conceitos fundamentais para o resto do curso.

1.1. Gastos, Custos, Despesas e Investimentos
O

ponto

inicial

e

básico

na

terminologia

da

Contabilidade

de

Cus-

tos é o entendimento dos conceitos de gasto, custo e despesa. Em seguida

é

também

fundamental

entender

o

conceito

de

Investimento.

GASTOS são os valores monetários dos desembolsos e compromissos assumidos
pela empresa no desempenho das suas operações de produção de bens e serviços,
e também os de apoio a essas operações.
Assim, o gasto pode ser entendido como um “sacrifício financeiro” com que a
empresa arca para a obtenção de um produto ou a prestação de um serviço, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente
dinheiro).
Outra forma de definir gasto é como sendo a contrapartida necessária para a
obtenção de um bem ou serviço. Assim, por exemplo, na compra à vista de matéria-prima, o gasto corresponde à redução do ativo em virtude do pagamento.
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Um gasto pode ter como contrapartida um custo, uma despesa ou um investimento.

GASTOS, CUSTOS E DESPESAS

Não se preocupe. Logo em seguida você vai entender isso.
Por enquanto preste atenção em outra afirmação importante que vou fazer agora: gasto é o gênero, do qual são espécies o custo, a despesa e o investimento.
Isso mesmo! Logo você vai entender.
Vamos lá então conceituar Custo e Despesa!
Custo é o gasto relativo ao consumo de um bem ou serviço no processo
de produção de outros bens ou serviços.
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Corresponde a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens
e serviços. São exemplos de custos: a matéria-prima, os salários dos operários,
a depreciação das máquinas etc.

Em sentido estrito, o custo só existe durante o processo de produção do bem ou
serviço. Assim, enquanto o produto está em fase de fabricação, os valores agregados na sua produção são tratados como custos.

Como veremos adiante, os gastos posteriores à produção, necessários à administração e à comercialização do produto, não são custos, e sim despesas.
Como veremos adiante, a mera aquisição da matéria-prima não é custo
ainda, mas no primeiro momento um investimento (contabilmente é estoque
de matéria-prima). Somente quando essa matéria-prima for aplicada na produção se transformará em custo.
Adiante conceituaremos investimento, mas de antemão alerto que até
mesmo a compra de uma máquina para ser usada na produção, que se enquadra
perfeitamente como um investimento (contabilmente um ativo imobilizado), será
também custo em um momento posterior via depreciação.

Dessa forma, fique ligado(a), pois as provas tentam confundir você com alternativas do tipo “a compra de matéria-prima sempre deve ser considerada custos”.
Claro que você vai marcar falso em uma dessas...
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Vamos então conceituar a Despesa.
Despesa é o gasto relativo ao consumo de bem ou serviço que tem relação com o processo de obtenção de receitas da entidade, mas que não é
usado na produção do bem ou serviço vendido pela empresa. É a redução
patrimonial intencional com o objetivo de obter receitas.
Como é isso, professor? Redução patrimonial?

Calma!
Perceba que quando incorre em uma despesa, o empresário sabe que está reduzindo seu patrimônio, mas espera que gere receitas superiores à soma dos custos
e das despesas incorridos para que ainda possa ter o lucro.
Percebeu agora?
Um bom exemplo do que é despesa é o setor administrativo de uma empresa.
O salário da secretária da gerente administrativa de uma indústria de sabão, por
exemplo, não é agregado ao produto final, diferentemente da compra da embalagem, que é usado no processo de fabricação do sabão. Assim, o gasto com todo o
setor administrativo dessa empresa é despesa.
Mas, sem setor administrativo, como pode a empresa faturar e obter as receitas?

Do ponto de vista contábil, o gasto considerado despesa é contabilizado
diretamente no resultado do exercício.
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Questão 1    (FCC/CVM/ANALISTA) O consumo de ativos ligados direta ou indiretamente à obtenção da receita é denominado:
a) investimento.
b) perda.
c) desembolso.
d) despesa.
e) custo de absorção.

Letra d.
Vamos relembrar que despesa é o gasto relativo ao consumo de bem ou serviço
que tem relação com o processo de obtenção de receitas da entidade, mas que não
é usado na produção do bem ou serviço vendido pela empresa.
Note que a relação, conforme mencionou o enunciado da questão, pode ser direta
ou indireta.

Bem, entendidos os conceitos de custo e despesa, falta ainda conceituar o terceiro tipo de gasto: o investimento!
Vamos lá então!
Investimento é o gasto que tem como contrapartida um ativo. Ressalto
que esse ativo pode ser de ativo circulante ou de ativo não circulante.
Normalmente é o gasto “ativado” em função de sua vida útil ou dos benefícios atribuíveis a futuros períodos.
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Nesse caso, o gasto tem como contrapartida um ativo que não será imediatamente consumido no processo de produção de um bem ou serviço.
Como tem uma vida útil que lhe permitirá servir a empresa por um período mais
longo, deve ser registrado no ativo da empresa.
Como exemplo posso citar a compra de uma máquina nova para a fabricação de
sandálias por uma empresa. Essa máquina tem uma vida útil estimada em 10 anos,
logo é um investimento, pois trará benefícios futuros à empresa por esse período
(espera-se).

Para a Contabilidade de Custos, a compra de ativos que integram o ativo
circulante de uma empresa é considerada investimento! Assim, por exemplo,
a compra de matéria-prima para estoque é, em um primeiro momento, investimento. Essa mesma matéria-prima será custo quando for usada no processo produtivo.

Em suma, temos:
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1.2. Outros Conceitos
Vamos agora a outros conceitos importantes para a Contabilidade de Custos.
Lembro que nosso objetivo, hoje, não é esgotar os conceitos, mas avançar, formar uma base para o curso.
Em aulas seguintes teremos a oportunidade de rever parte desses conceitos,
consolidando nosso conhecimento.
Desembolso é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou da realização do serviço. Esse desembolso pode ser à vista, no ato da compra, ou ocorrer
a prazo.
O conceito de PERDA também tem especificidades!

A perda pode ser normal ou anormal. Se for uma perda normal, será contabilizada como custo, mas, se for uma perda anormal, será contabilizada
como despesa.

Vamos agora detalhar esses conceitos!
Perda Normal (tratada como custo), também chamada de perda produtiva, decorre do processo normal de produção e é tratada como custo.
Representa o gasto intencional e conhecido, envolvido na fabricação, que,
de fato, não se agrega ao produto, embora seja contabilizado como parte
do seu custo.
Um bom exemplo é o caso das sobras no corte de tecido para a fabricação
de roupas. Atente que todo o valor do tecido envolvido, inclusive o valor equivalente às sobras, é registrado como custo da matéria-prima tecido.
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Perda Anormal (contabilizada como se despesa fosse, mas não é despesa), também chamada de perda improdutiva, é o sacrifício patrimonial
involuntário e fora da normalidade. Representa a redução patrimonial por
fatores alheios à vontade do empresário.
Na verdade, não é uma despesa em si, pois, como vimos, a despesa é um sacrifício patrimonial intencional, mas é tratada como se fosse. Como exemplo posso
citar as matérias-primas roubadas ou incendiadas.
Da mesma forma que as despesas, as perdas anormais são contabilizadas diretamente no resultado, sem transitar pelo estoque.
Desperdício é o consumo intencional, que, por alguma razão, não foi direcionado à produção de um bem ou à prestação de um serviço.
Encargos são sinônimos de ônus, em geral, determinados pela legislação. É o
caso dos encargos sociais trabalhistas e previdenciários. Outro tipo é o encargo
financeiro, como os incidentes sobre o desconto de títulos; também encargos de
depreciação ou exaustão aqui se enquadram.
Aqui vale fazer uma distinção. Os encargos necessários à produção são
tratados como custos. Assim o gasto com os encargos trabalhistas do funcionário
da produção é tratado como custo. Já o encargo financeiro, por exemplo, do
desconto de uma duplicata é despesa (financeira).
Vamos conhecer mais alguns conceitos importantes!
• Materiais Diretos: refere-se se a todo material que se integra ao produto
acabado e que possa ser incluído diretamente no cálculo do custo do produto.
Guarde também que integram os custos diretos, que serão conceituados posteriormente. Exemplo: o couro usado na fabricação de um sapato.
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• Materiais Indiretos: é comum que esses tipos de materiais sejam rateados
de acordo com a participação dos materiais diretos na fabricação de cada produto. Integram os custos indiretos (conceituados posteriormente) necessitando, portanto, de rateio para serem apropriados. Exemplo: a lixa consumida durante a fabricação do mesmo sapato mencionado no conceito anterior.
• Mão de Obra Direta: representa a remuneração das horas de mão de obra
de trabalhadores que foram identificadas em relação a cada produto.
Integram os custos diretos (conceituados posteriormente) não necessitando,
portanto, de rateio para serem apropriados. Como exemplo podemos citar o
custo de das horas de um operário que tenha atuação na linha de produção de apenas um produto.
• Mão de Obra Indireta: representa a remuneração das horas de mão de obra
de trabalhadores que não foram identificadas em relação a cada produto. Integram os custos indiretos (conceituados posteriormente) necessitando, portanto,
de rateio para serem apropriados. Como exemplo podemos citar o custo de
das horas de um Supervisor que tenha atuação na linha de produção de
mais de um produto.
• Custo de Produção do Período ou Custo Fabril: é a soma dos custos incorridos, em determinado período, dentro da fábrica. É composto pela matéria-prima, Mão de Obra Direta (MOD) e pelos Custos Indiretos de Fabricação
(CIF).
• Custo da Produção Acabada: é a soma dos custos incorridos na produção
acabada do período. Pode conter Custos de Produção também de períodos
anteriores existentes em unidades que só foram acabadas nesse período.
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• Custo dos Produtos Vendidos: é a soma dos custos incorridos na fabricação dos bens que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custos de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos
em diversas épocas diferentes.
• Custos de Transformação ou de Conversão: é a soma de todos os Custos
de Produção, exceto os relativos a matérias-primas e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa (componentes
adquiridos prontos, embalagens etc.).
• Custos de Transformação: representam o valor do esforço da própria empresa no processo de elaboração de um determinado item (mão de obra direta e indireta, energia etc.).
• Custos Primários: a soma de matéria-prima e mão de obra direta.

Custo Primário não é o mesmo que Custo Direto, já que, nos Primários, só
estão inclusas matéria-prima e mão de obra direta. Portanto, a embalagem, por
exemplo, é um Custo Direto, mas não é um custo primário.

Questão 2    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2009) Na terminologia de custos, são custos de
conversão ou transformação:
a) Mão de obra direta e Mão de obra indireta.
b) Mão de obra direta e Materiais diretos.
c) Custos primários e Custos de fabricação fixos.
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d) Matéria-prima, Mão de obra direta e Custos indiretos de fabricação.
e) Mão de obra direta e Custos indiretos de fabricação.

Letra e.
Para resolver essa questão precisamos saber que os chamados custos de conversão ou transformação são aqueles inerentes aos insumos utilizados na fabricação
do produto da empresa, sem, entretanto, incluir os custos dos materiais diretos/
matérias-primas.
Guarde que este custo considera apenas os insumos usados para transformar o material em produto, que são a mão de obra e os custos indiretos de fabricação como, por exemplo, a energia elétrica.
Repare que a única alternativa que lista corretamente custos considerados de conversão é a letra E!

Questão 3    (FCC/SERGAS/ATC/2010) São denominados custos primários,
a) a depreciação das máquinas fabris e o consumo de energia elétrica.
b) os gastos com mão de obra indireta e o salário de supervisão.
c) os materiais componentes adquiridos de terceiros.
d) o consumo de energia elétrica e os materiais de embalagem.
e) o consumo de matérias-primas e a mão de obra direta.

Letra e.
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Para resolver essa questão temos que ter em mente que são considerados
como custos primários apenas o material direto e a mão de obra direta.
Você tem que guardar que os custos primários são aqueles mais inerentes, mais
intrínsecos ao produto, ou seja, a soma da matéria-prima e da mão de obra direta.
Veja uma diferença de nomenclatura sutil, mas muito importante.
Mercadoria é diferente de Produto!
A mercadoria é comprada e revendida sem passar por nenhum processo produtivo, sendo avaliada, como vimos, a princípio, pelo custo de aquisição.
Já o Produto é obtido após ser concluído o processo de produção, onde são
agregados os custos inerentes a esse processo, sendo assim avaliado, a princípio,
pelo custo de produção.
Assim, conhecer o processo produtivo de uma empresa é o primeiro passo para
se conhecer os custos de produção e, assim, poder fazer a avaliação dos produtos
em elaboração e acabados, e em consequência, dos produtos vendidos, que é o
nosso objeto de estudo atual.
Vale destacar que a legislação fiscal faz exigências relativas à integração e à coordenação entre o sistema de contabilidade de custos e o restante da escrituração,
além de estabelecer o que deve ser feito pelas empresas caso essas exigências não
sejam atendidas.
Amigo(a), a sistemática de apuração dos custos dos produtos vendidos,
desde que feitas as adequações correspondente, é aplicável também à
apuração dos CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Assim, se você entendeu a apuração dos custos em uma indústria, você não
terá dificuldade para visualizar as diferenças e o funcionamento da apuração dos
custos dos serviços prestados em uma empresa prestadora de serviços.
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A diferença mais relevante é que em uma prestadora de serviços não existe
estoque de produtos em elaboração, muito menos estoque de produtos acabados.
Assim, a Contabilidade de custos na área de serviços trata dos gastos incorridos
na prestação de serviços. É o caso, por exemplo, da prestação de serviços escolares, bancários ou hospitalares.
Vamos analisar o exemplo de uma escola.
Pode-se segregar os custos, por exemplo, de uma turma, alocando os custos
diretos com salários e encargos dos professores e material escolar consumido e os
custos indiretos, como o rateio do aluguel da escola em função da área ocupada
por cada turma.
Já os honorários da Diretoria da escola, por exemplo, seriam registrados com
Despesa Administrativa.
Basicamente isso!
Bem mais simples que em uma indústria!
Concorda?
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RESUMO
A Contabilidade de Custos tem como função principal produzir informações
para diversos níveis gerenciais de uma entidade, como o auxílio às funções de
determinação de desempenho, e de planejamento e controle das operações e de
tomada de decisões, bem como tornar possível a alocação mais criteriosamente
possível dos custos de produção aos produtos.
GASTOS são os valores monetários dos desembolsos e compromissos assumidos pela empresa no desempenho das suas operações de produção de bens e
serviços, e também os de apoio a essas operações. Um gasto pode ter como
contrapartida um custo, uma despesa ou um investimento.
Custo é o gasto relativo ao consumo de um bem ou serviço no processo de
produção de outros bens ou serviços. Corresponde a bens ou serviços utilizados
na produção de outros bens e serviços. São exemplos de custos: a matéria-prima,
os salários dos operários, a depreciação das máquinas etc.
A mera aquisição da matéria-prima não é custo ainda, mas, no primeiro
momento, um investimento (contabilmente é estoque de matéria-prima). Somente quando essa matéria-prima for aplicada na produção se transformará em
custo.
Despesa é o gasto relativo ao consumo de bem ou serviço que tem relação
com o processo de obtenção de receitas da entidade, mas que não é usado na produção do bem ou serviço vendido pela empresa. É a redução patrimonial intencional com o objetivo de obter receitas.
Investimento é o gasto que tem como contrapartida um ativo. Ressalto que
esse ativo pode ser de ativo circulante ou de ativo não circulante.
Espero que você tenha gostado desta aula inicial.
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Sei que foram muitos conceitos novos, muita informação mesmo. Mas é para
todo mundo!
Quem se esforçar consegue!
Como diria Thomas Jefferson: “Eu acredito demais na sorte. E tenho constatado
que, quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho”.
Espero você na próxima aula!
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MAPA MENTAL

É obtido após ser concluído o processo de
produção, no qual são agregados os custos
inerentes a esse processo
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QUESTÕES COMENTADAS EM AULA
Questão 1    (FCC/CVM/ANALISTA) O consumo de ativos ligados direta ou indiretamente à obtenção da receita é denominado:
a) investimento.
b) perda.
c) desembolso.
d) despesa.
e) custo de absorção.
Questão 2    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2009) Na terminologia de custos, são custos de
conversão ou transformação:
a) Mão de obra direta e Mão de obra indireta.
b) Mão de obra direta e Materiais diretos.
c) Custos primários e Custos de fabricação fixos.
d) Matéria-prima, Mão de obra direta e Custos indiretos de fabricação.
e) Mão de obra direta e Custos indiretos de fabricação.
Questão 3    (FCC/SERGAS/ATC/2010) São denominados custos primários,
a) a depreciação das máquinas fabris e o consumo de energia elétrica.
b) os gastos com mão de obra indireta e o salário de supervisão.
c) os materiais componentes adquiridos de terceiros.
d) o consumo de energia elétrica e os materiais de embalagem.
e) o consumo de matérias-primas e a mão de obra direta.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 4    (FCC/ELETROSUL/CONTADOR/2016) A empresa Otimiza S.A. utiliza do
seu departamento de manutenção de máquinas e equipamentos para reforma das
suas instalações administrativas. O serviço é esporádico e somente realizado em
horas ociosas destes funcionários.
Dessa forma, os gastos decorrentes do salário desses profissionais deve ser
a) absorvido nos custos dos estoques em decorrência dos funcionários estarem
ligados diretamente a produção e os serviços serem esporádicos.
b) levado ao resultado na composição do CMV, uma vez que faz parte do Custo.
c) apropriado ao custo e a despesa proporcionalmente as horas empregadas em
cada atividade.
d) registrado em perdas administrativas, por representar a ociosidade dos funcionários da produção.
e) contabilizado em despesas não operacionais por esta relacionado a reforma de
instalações, atividade não operacional.
Questão 5    (FCC/ELETROSUL/CONTADOR/2016/ADAPTADA) Em relação à contabilidade de custos, julgue:
Os custos primários são a soma de matéria-prima com mão de obra direta.
Questão 6    (FCC/ELETROSUL/CONTADOR/2016/ADAPTADA) Em relação à contabilidade de custos, julgue:
Os custos primários são compostos pela matéria-prima e pela mão de obra direta,
sendo equivalente aos custos diretos.
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Questão 7    (NC-UFPR/UFPR/CONTADOR/2018) Custos são comumente definidos
como gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou
serviços, ao passo que Despesas são comumente definidas como bens ou serviços
consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Com base nessas
definições, assinale a alternativa em que são listados gastos que configuram Custos.
a) Consumo de energia elétrica da fábrica e depreciação de veículos de entrega.
b) Mão de obra da linha de produção e consumo de materiais diretos.
c) Comissão de vendedores e imposto predial da fábrica.
d) Depreciação das máquinas da linha de produção e impostos incidentes sobre
vendas de produtos.
e) Geração de sucata no processo produtivo e fretes sobre vendas de produtos.
Questão 8    (PUC-PR/PREFEITURA-CURITIBA/AUDITOR/2011) Leia atentamente os
quatro conceitos de custos ou relacionados à gestão de custos:
I – É formado pelas matérias-primas, embalagens, componentes adquiridos
prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação que podem
ser associados diretamente ao produto.
II – São os gastos identificados com a função de produção ou elaboração de serviço a ser comercializado e que, como o próprio nome já revela, não podem
ser associados diretamente a um produto ou serviço específico.
III – Corresponde aos esforços produtivos das equipes (pessoas) relacionadas à
produção dos bens comercializados ou dos serviços prestados pela organização, seja ela pública ou privada.
IV – Trata-se do sacrifício financeiro que a empresa arca para a obtenção de um
produto ou serviço. Podem ser reconhecidos como: Custo ou Despesas.
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Assinale a alternativa CORRETA em relação ao que trata cada texto acima:
a) Texto I: Material Indireto. Texto II: Custo Direto de Fabricação. Texto III: Mão
de Obra Direta. Texto IV: Gastos.
b) Texto I: Material Direto. Texto II: Custo Indireto de Fabricação. Texto III: Mão
de Obra Direta. Texto IV: Gastos.
c) Texto I: Gastos. Texto II: Custo Indireto de Fabricação. Texto III: Mão de Obra
Indireta. Texto IV: Custeio por Absorção.
d) Texto I: Custo Indireto de Fabricação. Texto II: Gastos. Texto III: Mão de Obra
Direta. Texto IV: Material Direto.
e) Texto I: Mão de Obra Direta. Texto II: Custo Indireto de Fabricação. Texto III:
Material Direto. Texto IV: Gastos.
Questão 9    (CESPE/TCU/AUFC/2015) Julgue:
Gastos efetuados com salários, comissões sobre vendas e juros bancários, por
exemplo, são considerados despesas, uma vez que estão relacionados à venda de
produtos e serviços para a geração de receitas.
Questão 10    (CESPE/TCU/AUFC/2015) Julgue o item abaixo:
Entre os custos de uma empresa incluem-se os gastos com a compra de matéria-prima.
Questão 11    (CESPE/TCU/AUFC/2015) Julgue o item abaixo:
Investimentos são os gastos essenciais à produção, como aqueles realizados, por
exemplo, com o objetivo de adquirir novos produtos ou serviços.
Questão 12    (CESPE/TRE-PE/ANALISTA/2017) A tabela a seguir apresenta a relação de receitas, custos e despesas de uma sociedade industrial que produz determinado produto.
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contas

valor
(em R$)

mão de obra indireta

104.000

salário dos operadores de produção

150.000

energia elétrica do escritório de vendas

6.000

salário dos vigilantes da fábrica

27.000

embalagem utilizada na produção

2.000

salário da secretaria do escritório de
vendas

2.500

matéria-prima utilizada na produção

47.000

aluguel da fábrica

12.500

receita de vendas

1.020.000

impostos sobre vendas

180.000

energia elétrica da fábrica

4.000

depreciação de veículos de entrega

6.000

A partir dos dados apresentados nessa tabela, assinale a opção correta, a respeito
do custeio por absorção.
a) As despesas totalizaram R$ 16.500.
b) Os custos indiretos de fabricação da sociedade totalizaram R$ 147.500.
c) A depreciação dos veículos de entrega compõe o valor total dos custos indiretos
de fabricação.
d) Os custos diretos dessa sociedade são superiores a R$ 202.500.
e) Se a indústria produziu 1.000 unidades do referido produto, o custo de produção unitário foi de R$ 352,50.
Questão 13    (FCC/TCE-GO/ACE/2014) Considere as assertivas a seguir:
I – A depreciação das máquinas e equipamentos que participam do processo
produtivo pode ser realizada pela taxa correspondente a vida útil econômica
do bem, sendo ajustada pelos turnos que a empresa opera.
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II – Em uma empresa comercial, não devem ser absorvidos, no custo dos produtos vendidos, os impostos relativos a industrialização (IPI).
III – Os gastos efetuados com a substituição de peças em máquinas da área produtiva não afetam o custo do produto, uma vez que o valor da peça nova
substitui o valor da peça reposta.
Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) II e III, apenas.
d) III, apenas.
e) II, apenas.
Questão 14    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2013) Os gastos do Departamento de Manutenção e Reparos de um Laticínio para realizar a pintura do imóvel onde está localizada a Administração Geral da empresa devem ser classificados, no período em que
foram incorridos, como
a) despesa.
b) custo.
c) perda.
d) imobilização.
e) investimento.
Questão 15    (VUNESP/SEFAZ-SP/AUDITOR/2002) Julgue as afirmações a seguir.
I – Na sua aquisição, a matéria-prima é um gasto que imediatamente se transforma em investimento; no momento de sua utilização, transforma-se em
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custo integrante do bem fabricado; quando o produto é vendido, transforma-se me despesa.
II – Muitos gastos são automaticamente transformados em despesas; outros
passam, primeiro, pela fase de custos; outros, ainda, passam pelas fases de
investimento, custo, investimento, novamente e, por fim, despesa.
III – Cada componente que foi custo no processo de produção torna-se, na baixa, despesa; no Resultado, existem receitas e despesas - às vezes ganhos e
perdas, mas não custos.
Pode-se afirmar que:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas a afirmação I é verdadeira.
c) Apenas a afirmação II é verdadeira.
d) Apenas a afirmação III é verdadeira.
e) Todas as afirmações são verdadeiras.
Questão 16    (CESPE/TCE-SC/AUDITOR/2016) Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.
Em uma empresa industrial, a conta da energia elétrica consumida na fábrica é um
gasto classificado como custo e a conta da energia elétrica utilizada pelo departamento de vendas é um gasto classificado como despesa.
Questão 17    (FCC/ACE/TCE-AP/2012) Compõe o custo dos estoques:
a) valor de perdas de materiais decorrentes de desajuste de máquinas por faltas
de peças de manutenção.
b) gastos de armazenagem de produtos acabados, em decorrência de parada de
exportações por greve nos portos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

30 de 90

CONTABILIDADE
Introdução à Contabilidade de Custos
Prof. Manuel Piñon

c) gastos com hospedagem de desenvolvedor de fornecedor e controlador de
qualidade.
d) valor das amostras para avaliação entregues pelos vendedores para os clientes.
e) gastos com seguros das matérias-primas do fornecedor até a fábrica.
Questão 18    (FCC/TCE-GO/ACE/2009) Durante o mês de agosto, a empresa J&J
produziu 2.000 unidades de seu único produto para revenda. Nesse período, a empresa incorreu nos seguintes gastos: matéria-prima: R$ 30.000,00; mão de obra
direta: R$ 6.000,00; energia elétrica (fábrica): R$ 15.000,00; mão de obra (administração): R$ 10.000,00; seguros (50% setor industrial): R$ 20.000,00; depreciação (40% setor industrial): R$ 10.000,00; salários dos vendedores: R$ 8.000,00;
encargos financeiros referentes a empréstimos: R$ 5.000,00. Sabendo que não
havia estoques iniciais de produtos acabados, toda produção foi iniciada e acabada
durante o mês de agosto, e que a empresa nada vendeu nesse período, o valor do
estoque final de produtos acabados, pelo custeio por absorção, é
a) R$ 65.000,00
b) R$ 71.000,00
c) R$ 73.000,00
d) R$ 78.000,00
e) R$ 88.000,00
Questão 19    (CESPE/TCE-SC/AUDITOR/2016) Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.
A matéria-prima é considerada um investimento no momento de sua aquisição,
e torna-se custo ao ser utilizada para a geração do produto.
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Questão 20    (CESPE/TCE-SC/AUDITOR/2016) Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.
Caso ocorra um incêndio de grandes proporções em um estoque de matérias-primas, o valor do material destruído deverá ser reconhecido como custo de produção
do período em que ocorreu o sinistro.
Questão 21    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2006) Na terminologia de custos, são custos de
conversão ou de transformação:
a) mão de obra direta e indireta.
b) mão de obra direta e materiais diretos.
c) mão de obra direta e custos indiretos de fabricação.
d) matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação.
e) custos primários e custos de fabricação fixos.
Questão 22    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR/2016) Acerca da classificação de custos,
julgue o próximo item.
Na distinção entre custo e despesa, os termos custo dos produtos vendidos e custo
das mercadorias vendidas, como comumente aparecem nas demonstrações de resultados, não são rigorosamente corretos, uma vez que constituem despesas.
Questão 23    (FCC/CVM/ANALISTA) São classificados como custos primários
a) matéria-prima e componentes adquiridos.
b) custos diretos e indiretos.
c) mão de obra direta e indireta.
d) matéria-prima e depreciações.
e) mão de obra direta e matéria-prima.
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Questão 24    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR/2016) Em relação à terminologia aplicada à
contabilidade de custos, julgue o item a seguir.
Os gastos para a obtenção de bens que se destinem aos estoques da entidade são
considerados investimentos.
Questão 25    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR/2016) Em relação à terminologia aplicada à
contabilidade de custos, julgue o item a seguir.
Na compra à vista de um computador para ser utilizado no escritório de uma empresa de auditoria, ocorrem um desembolso e uma despesa, representados pela
entrega imediata de recursos ao fornecedor.
Questão 26    (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR/2009)

Uma

empresa

fabricante

de calçados em determinado mês consumiu R$ 75.000,00 de couro para fabricar
15.000 pares de sapatos.
Esse valor será considerado:
a) Despesa.
b) Investimento.
c) Gasto.
d) Custo.
e) Desembolso.
Questão 27    (FEPESE/SEFAZ-SC/AUDITOR/2010) Dos gastos abaixo relacionados,
para fins de Contabilidade de Custos, devem ser classificados como custos de produção os itens:
a) material direto, perdas, ICMS, aluguel.
b) matéria-prima consumida, mão de obra direta, honorários da diretoria.
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c) seguro do prédio da fábrica, mão de obra indireta, material direto.
d) honorários da diretoria, fretes e seguros da fábrica, mão de obra indireta.
e) depreciação dos equipamentos de produção, matéria-prima consumida, telefone,
salário da administração.
Questão 28    (CESPE/SEFAZ-AL/AUDITOR/2012) A respeito da contabilidade de
custos, julgue o item subsequente.
O custo departamental é relevante para a qualidade do rateio de gastos indiretos
de fabricação de produtos diversos, quando se tratar de uma indústria com mais de
um processo de fabricação.
Questão 29    (VUNESP/SEFAZ-SP/AUDITOR/2002) Considere os seguintes gastos
relativos a determinado exercício social da Cia. Beta.

Natureza do gasto

R$

Material de consumo, administração geral

2.000

Despesas com entrega de produtos vendidos

22.500

Comissões dos vendedores

40.000

Salários do pessoal da fábrica

70.000

Manutenção da fábrica

25.000

Seguro do prédio da administração

3.000

Matéria-prima consumida

180.000

Salário da administração

45.000

Materiais diversos utilizados na fábrica

8.000

Seguro da fábrica

5.000

Depreciação da fábrica

25.000

Despesas financeiras

25.000

Honorários da diretoria

20.000

Energia elétrica da fábrica, medida globalmente

42.000
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Os custos de produção e as despesas administrativas são, respectivamente:
a) R$ 377.000 e R$ 92.500.
b) R$ 357.000 e R$ 117.500.
c) R$ 355.000 e R$ 70.000.
d) R$ 355.000 e R$ 157.500.
e) R$ 550.000 e R$ 95.000.
Questão 30    (FGV/SEFIN-RO/TÉCNICO/2018) A contabilidade apresenta subdivisões para fornecer diferentes tipos de informações.
Entre as funções da contabilidade de custos está a de
a) oferecer ao gestor a capacidade de gerar informações que permitam o planejamento das ações no ambiente operacional.
b) transmitir aos fornecedores segurança em relação ao cumprimento das obrigações da entidade.
c) orientar investidores e credores ao decidirem onde alocar seus recursos.
d) avaliar o desempenho dos setores administrativos da empresa e de seus empregados.
e) garantir aos emprestadores de recursos que os prazos serão cumpridos.
Questão 31    (FEPESE/CELESC/CONTADOR/2018) O conceito de custo-meta ou
custo-alvo pode ser definido como sendo:
a) uma estratégia de gestão de custos que, a partir de um minucioso estudo de
engenharia e da comparação com os principais concorrentes, determina qual seria
o custo verdadeiro do produto.
b) uma estratégia de gestão de custos que, a partir do preço de mercado e de
uma margem de lucro desejada, estabelece um teto de custo para os produtos
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ou serviços. Essa estratégia é mais eficaz quando ocorre na fase de projeto do
produto.
c) uma estratégia de gestão de custos que, a partir do levantamento de todos os
custos que realmente importam na formação do preço de venda, determina qual
seria o verdadeiro custo que deveria ser alcançado.
d) uma estratégia de gestão de custos que foca na determinação de um custo-meta, considerando as melhores práticas de apuração de custos.
e) uma estratégia de gestão de custos que, a partir de um preço de mercado, de
uma margem de contribuição positiva, da capacidade ociosa e dos custos de oportunidade envolvidos na operação, determina por quanto um produto poderá ser
vendido.
Questão 32    (CESGRANRIO/PETROBRAS/CONTADOR/2018) Quando se diz em um
parque industrial que o produto Alfa consome mais silicone para a produção do que
o produto Beta, tem-se uma referência direta ao conceito de
a) custo
b) gasto
c) despesa
d) desembolso
e) investimento
Questão 33    (VUNESP/PREFEITURA-SBC/CONTADOR/2018) Assinale a alternativa
que preenche o texto corretamente.
Na geração de informação de custo, é obrigatória a adoção dos princípios de contabilidade em especial o _____________, devendo ser realizados os ajustes necessários quando algum registro for efetuado de forma diferente.
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a) da entidade
b) do custo histórico como base de valor
c) de caixa
d) da competência
e) da uniformidade
Questão 34    (FEPESE/ABEPRO/2018) Qual é a melhor definição de custos de fabricação?
a) Valor de bens e serviços adquiridos para fabricar os produtos da empresa.
b) Valor de bens e serviços utilizados para gerar receitas para a empresa.
c) Valor de bens e serviços adquiridos para gerar receitas para a empresa.
d) Valor de bens e serviços utilizados para fabricar os produtos da empresa.
e) Valor de bens e serviços adquiridos pela empresa.
Questão 35    (FEPESE/ABEPRO/2018) Qual é a melhor definição de desperdícios?
a) Valor dos insumos utilizados de forma não eficiente.
b) Valor dos insumos utilizados de forma anormal e involuntária.
c) Valor dos insumos descartados no processo produtivo.
d) Valor dos insumos adquiridos, mas não utilizados.
e) Valor dos insumos descartados no processo produtivo e nos demais processos
da empresa.
Questão 36    (FEPESE/SEFAZ-SC/AUDITOR/2010) Dos gastos abaixo relacionados,
para fins de Contabilidade de Custos, devem ser classificados como despesas os itens:
a) honorários da diretoria e fretes nas vendas.
b) honorários da diretoria, fretes e seguros da fábrica.
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c) insumos de produção, telefone, salário da administração.
d) materiais diversos para manutenção da fábrica, perdas, salário da administração.
e) matéria-prima, mão de obra, honorários da diretoria.
Questão 37    (IADES/SES-DF/CONTADOR/2018)
GASTOS

R$

Matéria-prima consumida

35.000,00

Comissões de vendas

12.000,00

Salários da administração

23.000,00

Mão de obra da fábrica

41.000,00

Despesas financeiras

5.000,00

Seguros – fábrica

3.000,00

Honorários da diretoria

CLASSIFICAÇÃO

Despesa

11.000,00

Depreciação – fábrica

2.000,00

Despesas de entrega

2.500,00

Materiais de consumo – administração

7.300,00

Despesas administrativas

4.600,00

Manutenção – fábrica

3.000,00

Energia elétrica – fábrica

8.000,00

Energia elétrica – administração

1.000,00

Custo

O primeiro passo na contabilidade de custos é a separação entre custos e despesas;
depois procede-se à apropriação dos custos diretos e indiretos. Considerando que
o quadro apresentado indica os gastos realizados por uma fábrica em determinado
período, é correto afirmar que os custos no período totalizaram
a) R$ 158.400,00.
b) R$ 84.000,00.
c) R$ 107.000,00.
d) R$ 66.400,00.
e) R$ 92.000,00.
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Questão 38    (VUNESP/PREFEITURA-SJC/AUDITOR/2018) Na geração de informação de custo, é obrigatória a adoção dos princípios de contabilidade, em especial
o ______________, devendo ser realizados os ajustes necessários quando algum
registro for efetuado de forma diferente.
Assinale a alternativa que preenche o texto corretamente.
a) da competência
b) do Custo histórico como base de valor
c) da entidade
d) da continuidade
e) do valor justo
Questão 39    (CONSULPLAN/TRF-2/ANALISTA/2017) Uma empresa industrial apresentou os seguintes valores de contas:
Compra de máquina da produção

R$ 200.000,00

Salários do pessoal do escritório

R$ 20.000,00

Gasto com inundação

R$ 50.000,00

Compra do prédio da fábrica

R$ 1.000.000,00

Compra de sacolas plásticas para entrega ao consumidor final

R$ 2.000,00

Material de embalagem da produção

R$ 5.000,00

Mão de obra da produção

R$ 20.000,00

Compra de material de escritório

R$ 1.000,00

Aluguel de máquinas para produção

R$ 2.000,00

Depreciação da máquina da produção

R$ 1.000,00

Gasto com manutenção da máquina da produção

R$ 1.500,00

A sequência correta de valores de custos e despesas são, respectivamente:
a) R$ 29.500,00 e R$ 23.000,00.
b) R$ 29.500,00 e R$ 73.000,00.
c) R$ 1.229.500,00 e R$ 23.000,00.
d) R$ 1.229.500,00 e R$ 73.000,00.
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Questão 40    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2009) Custo de Produção do Período é a soma dos
custos incorridos no período dentro da fábrica. Custo da Produção Acabada é a soma dos
custos contidos na produção acabada no período. Custo dos Produtos Vendidos é a soma
dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos.
Com relação à afirmação acima e tomando-se como base para comparação o mesmo período, é correto afirmar que
a) o custo de Produção será obrigatoriamente maior que os demais.
b) o custo da Produção Acabada será obrigatoriamente menor que os demais.
c) o custo dos Produtos Vendidos será obrigatoriamente maior do que os outros
dois acima mencionados.
d) não existe correlação obrigatória de grandeza entre os três custos acima mencionados.
e) o custo de Produção Acabada será obrigatoriamente maior que os demais, por
ser a soma dos custos contidos na produção.
Questão 41    (FEPESE/SEFAZ-SC/AUDITOR/2010) Dos gastos abaixo relacionados,
para fins de Contabilidade de Custos, devem ser classificados como custos de produção os itens:
a) material direto, perdas, ICMS, aluguel.
b) matéria-prima consumida, mão de obra direta, honorários da diretoria.
c) seguro do prédio da fábrica, mão de obra indireta, material direto.
d) honorários da diretoria, fretes e seguros da fábrica, mão de obra indireta.
e) depreciação dos equipamentos de produção, matéria-prima consumida, telefone, salário da administração.
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Questão 42    (VUNESP/PREF-SJC/AUDITOR/2012) São os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser
o caso da mão de obra direta. Também incluem a alocação sistemática de custos
indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para alterar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que
permanecem relativamente constantes independentemente do volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas, equipamentos e os custos de administração da fábrica. Os custos indiretos
de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente,
com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão de
obra indireta. O texto trata de
a) custos dos produtos vendidos.
b) método de rateio de custos.
c) sistema RKW de despesas produtivas.
d) despesas de produção.
e) custos de transformação.
Questão 43    (VUNESP/SEFAZ-SP/AUDITOR/2002) Identifique a alternativa que expressa o conceito de Gasto, segundo a terminologia normalmente utilizada na
Contabilidade de Custos.
a) Bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços.
b) Sacrifício financeiro para obtenção de um produto ou serviço.
c) Saída de recursos com a finalidade de aumentar o ativo.
d) Bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para a obtenção de receita.
e) Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço.
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Questão 44    (ESAF/CGU/AFC/2002/ADAPTADA) Entre as afirmativas seguintes
apenas uma está incorreta, assinale-a.
a) A contabilidade gerencial tem por objetivo adaptar os procedimentos de apuração do resultado das empresas comerciais para as empresas industriais.
b) A contabilidade de custos presta duas funções dentro da contabilidade gerencial, fornecendo os dados de custos para auxílio ao controle e para a tomada de
decisões.
c) O objetivo básico da contabilidade gerencial é o de fornecer à administração
instrumentos que a auxiliem em suas funções gerenciais.
Questão 45    (ESAF/SEF-MG/AFRFE/2005) A empresa Atualíssima é totalmente automatizada, usando tecnologia de computação de última geração em seu processo
produtivo, necessitando por essa razão manter um Departamento de Manutenção
de Microcomputação, que apresenta sistematicamente uma ociosidade de utilização de aproximadamente 25% por mês, mas justificada como imprescindível, pela
Diretoria de Produção segundo os relatórios apresentados em reunião de diretoria.
Nessa mesma reunião o Diretor Administrativo informa que a manutenção e conserto dos microcomputadores de seu departamento vêm sendo realizados, até então,
por uma empresa terceirizada, o que implica em um desembolso médio anual de
$800.000,00. Tendo em vista a política de contenção de gastos aprovada, solicita
que esse serviço seja realizado pelo Departamento de Produção utilizando a ociosidade de tempo relatada, tendo em vista que é plenamente viável a medição de todos os gastos que vierem a ser efetuados. Além disso, poder-se-ia aproveitar pelo
menos parte da ociosidade do Departamento de Manutenção de Microcomputação.
Nesse caso os gastos efetuados com a manutenção solicitada pela diretoria administrativa deveriam ser tratados como:
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a) Custo de Produção
b) Despesa de Manutenção
c) Receita Eventual
d) Recuperação de Custo
e) Custo Primário
Questão 46    (UFRN-COMPERVE/MPE-RN/ANALISTA/2017) Na linguagem coloquial
do dia a dia, é comum as pessoas utilizarem as palavras “custo”, “despesa”, “gasto”, “perda” e “investimento”, como sinônimos. No entanto, na contabilidade de
custos, essas palavras assumem diferentes significados.
Dessa forma, a compra de um produto ou de um serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade, representado por entrega ou promessa de entrega
de ativos, é um exemplo de
a) custo.
b) gasto.
c) despesa.
d) perda.
Questão 47    (FBC/CFC/BACHAREL/2017) Conforme a terminologia aplicável na
Contabilidade de Custos, a aquisição de matéria-prima para utilização futura e o
consumo de material secundário utilizado na produção são classificados, respectivamente, como:
a) custo e custo.
b) custo e investimento.
c) investimento e custo.
d) investimento e investimento.
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Questão 48    (IAUPE/PREFEITURA-POMBOS/ASSISTENTE/2017) A empresa ZZZ
apresenta um sistema de gestão de custos por meio de modernas ferramentas de
gestão com a adoção de sistemas informatizados. NÃO é objetivo normal de um
sistema de custos fornecer informações para processos de
a) Planejamento empresarial.
b) Distribuição de lucros.
c) Avaliação de Fornecedores.
d) Sistemas de Compras.
e) Controle de processos.
Questão 49    (VUNESP/CM-INDAIATUBA/TÉCNICO/2018) Um gasto relativo a um
bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços é considerado, na
terminologia da matéria, como:
a) Custo.
b) Investimento.
c) Desembolso.
d) Despesa.
e) Compra.
Questão 50    (VUNESP/PREF-SJRP/AUDITOR/2014) Determinado material direto foi
adquirido por uma companhia industrial para utilização em seu processo de fabricação. A aquisição foi feita a prazo, mas a companhia, por problemas financeiros,
somente pagou o referido material dois meses após o vencimento da duplicata.
O custo desse material deve ser computado no custo de produção da companhia
no mês de
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a) sua requisição pelo departamento de produção da companhia.
b) sua aquisição.
c) seu pagamento ao fornecedor.
d) vencimento da duplicata, apesar de ter sido paga posteriormente.
e) venda dos produtos cujo custo de produção integrou.
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GABARITO
1. d

24. C

47. c

2. e

25. E

48. b

3. e

26. d

49. a

4. c

27. c

50. a

5. C

28. C

6. E

29. c

7. b

30. a

8. b

31. b

9. E

32. a

10. E

33. d

11. E

34. d

12. b

35. a

13. b

36. a

14. a

37. e

15. e

38. a

16. C

39. b

17. e

40. d

18. a

41. c

19. C

42. e

20. E

43. b

21. c

44. a

22. C

45. b

23. e

46. b
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GABARITO COMENTADO
Questão 4    (FCC/ELETROSUL/CONTADOR/2016) A empresa Otimiza S.A. utiliza do
seu departamento de manutenção de máquinas e equipamentos para reforma das
suas instalações administrativas. O serviço é esporádico e somente realizado em
horas ociosas destes funcionários.
Dessa forma, os gastos decorrentes do salário desses profissionais deve ser
a) absorvido nos custos dos estoques em decorrência dos funcionários estarem
ligados diretamente a produção e os serviços serem esporádicos.
b) levado ao resultado na composição do CMV, uma vez que faz parte do Custo.
c) apropriado ao custo e a despesa proporcionalmente as horas empregadas em
cada atividade.
d) registrado em perdas administrativas, por representar a ociosidade dos funcionários da produção.
e) contabilizado em despesas não operacionais por esta relacionado a reforma de
instalações, atividade não operacional.

Letra c.
O raciocínio que o examinador desenvolveu para considerar a letra C correta foi o
de que deve ser feito o rateio do salário dos funcionários de modo que seja feita a
alocação proporcional ao custo das horas que eles dedicaram à produção, e, também proporcionalmente, deve ser apropriada a despesa àquelas horas que foram
usadas na manutenção das instalações administrativas.
Vamos apontar os erros das demais alternativas.
a) Errada, já que, nos custos/estoques, deve ser feita a alocação proporcional ao
custo das horas que eles dedicaram à produção.
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b) Errada, valendo a mesma ideia explicada na alternativa A e considerando ainda
que custo do estoque só se transforma em CPV (e não CMV) quando os produtos
são vendidos.
d) Errada, já que não necessariamente esses empregados podem ser considerados como ociosos quando são alocados em outras atividades na empresa.
e) Errada, já que, além de ser uma atividade operacional, deve ser feito o rateio
do salário dos funcionários de modo que seja feita a alocação proporcional ao custo
das horas que eles dedicaram à produção, e, também proporcionalmente, deve ser
apropriada a despesa àquelas horas que foram usadas na manutenção das instalações administrativas, e não só como despesa. Resumindo: rateio entre custo e
despesa operacional.

Questão 5    (FCC/ELETROSUL/CONTADOR/2016/ADAPTADA) Em relação à contabilidade de custos, julgue:
Os custos primários são a soma de matéria-prima com mão de obra direta.

Certo.
Guarde que os custos primários são aqueles mais inerentes e intrínsecos ao produto, que são representados pela soma da matéria-prima e da mão de obra direta.

Questão 6    (FCC/ELETROSUL/CONTADOR/2016/ADAPTADA) Em relação à contabilidade de custos, julgue:
Os custos primários são compostos pela matéria-prima e pela mão de obra direta,
sendo equivalentes aos custos diretos.
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Errado.
Lembre-se de que Custo Primário não é o mesmo que Custo Direto, já que,
nos Primários, só estão inclusas matéria-prima e mão de obra direta. Portanto,
a embalagem, por exemplo, é um Custo Direto, mas não é um custo primário.

Questão 7    (NC-UFPR/UFPR/CONTADOR/2018) Custos são comumente definidos
como gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou
serviços, ao passo que Despesas são comumente definidas como bens ou serviços
consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Com base nessas definições, assinale a alternativa em que são listados gastos que configuram
Custos.
a) Consumo de energia elétrica da fábrica e depreciação de veículos de entrega.
b) Mão de obra da linha de produção e consumo de materiais diretos.
c) Comissão de vendedores e imposto predial da fábrica.
d) Depreciação das máquinas da linha de produção e impostos incidentes sobre
vendas de produtos.
e) Geração de sucata no processo produtivo e fretes sobre vendas de produtos.

Letra b.
Vamos identificar os erros das demais alternativas:
a) Errada, já que a depreciação de veículos de entrega é uma despesa.
c) Errada, já que a comissão de vendedores é uma despesa.
d) Errada, já que o gasto com impostos incidentes sobre vendas de produtos é
uma despesa.
e) Errada, já que o gasto com fretes sobre vendas de produtos é uma despesa.
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Questão 8    (PUC-PR/PREFEITURA-CURITIBA/AUDITOR/2011)

Leia

atentamente

os quatro conceitos de custos ou relacionados à gestão de custos:
I – É formado pelas matérias-primas, embalagens, componentes adquiridos
prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação que podem
ser associados diretamente ao produto.
II – São os gastos identificados com a função de produção ou elaboração de serviço a ser comercializado e que, como o próprio nome já revela, não podem
ser associados diretamente a um produto ou serviço específico.
III – Corresponde aos esforços produtivos das equipes (pessoas) relacionadas à
produção dos bens comercializados ou dos serviços prestados pela organização, seja ela pública ou privada.
IV – Trata-se do sacrifício financeiro que a empresa arca para a obtenção de um
produto ou serviço. Podem ser reconhecidos como: Custo ou Despesas.
Assinale a alternativa CORRETA em relação ao que trata cada texto acima:
a) Texto I: Material Indireto. Texto II: Custo Direto de Fabricação. Texto III: Mão
de Obra Direta. Texto IV: Gastos.
b) Texto I: Material Direto. Texto II: Custo Indireto de Fabricação. Texto III: Mão
de Obra Direta. Texto IV: Gastos.
c) Texto I: Gastos. Texto II: Custo Indireto de Fabricação. Texto III: Mão de Obra
Indireta. Texto IV: Custeio por Absorção.
d) Texto I: Custo Indireto de Fabricação. Texto II: Gastos. Texto III: Mão de Obra
Direta. Texto IV: Material Direto.
e) Texto I: Mão de Obra Direta. Texto II: Custo Indireto de Fabricação. Texto III:
Material Direto. Texto IV: Gastos.
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Letra b.
Podem ser enquadrados como “Materiais Diretos” as matérias-primas, embalagens,
componentes adquiridos prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação que podem ser associados diretamente ao produto. O importante é a aplicação direta no produto fabricado.
Podem ser enquadrados como Custos Indiretos de Fabricação (CIFs) os gastos
identificados com a função de produção ou elaboração de serviço a ser comercializado e que, como o próprio nome já revela, não podem ser associados diretamente
a um produto ou serviço específico, necessitando de rateio para a sua apropriação
ao produto.
Podem ser enquadrados como Mão de Obra Direta os gastos com esforços produtivos das equipes (pessoas) relacionadas à produção dos produtos elaborados ou dos
serviços prestados pela organização, seja ela pública ou privada, que não necessitam de rateio para a apropriação aos produtos ou serviços.
Podemos dizer que um Gasto é um sacrifício financeiro que a empresa incorre para
a obtenção de um produto ou serviço, podendo ser das espécies custos, investimentos ou Despesas.

Questão 9    (CESPE/TCU/AUFC/2015) Julgue:
Gastos efetuados com salários, comissões sobre vendas e juros bancários, por
exemplo, são considerados despesas, uma vez que estão relacionados à venda de
produtos e serviços para a geração de receitas.

Errado.
Os gastos com comissões sobre vendas e juros bancários realmente são considerados despesas.
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Até aqui beleza!
Mas, em seguida, o examinador joga uma “casca de banana” ao mencionar o termo
genérico “salários”, sem mencionar de quem são os salários.
Na verdade, o salário do pessoal administrativo realmente é despesa, entretanto,
o salário do pessoal da área produtiva é custo, o que torna a assertiva errada.

Questão 10    (CESPE/TCU/AUFC/2015) Julgue o item abaixo:
Entre os custos de uma empresa incluem-se os gastos com a compra de matéria-prima.

Errado.
Antes de analisarmos a assertiva acima, vamos apreciar a definição do que vem a
ser, no âmbito da melhor doutrina de Contabilidade de custos, um gasto classificado como investimento.
Segundo o mestre Eliseu Martins, investimento é aquele gasto que é ativado em
função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos.
Caro(a) aluno(a), note, portanto, que os investimentos são os gastos que ficam “estocados” nos ativos da empresa e que, só depois, são baixados,
seja por meio da venda (como no caso de uma mercadoria comprada para
simples revenda), seja por meio do seu consumo (como no caso de uma
matéria-prima).
Hum... acabei falando de matéria-prima!
Percebeu? Pois é!
Na verdade, a compra de matéria-prima é um gasto que deve ser registrado temporariamente como um investimento circulante, em contraste, por exemplo, com a
compra de uma máquina que o tipo de gasto típico de um investimento permanente.
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Questão 11    (CESPE/TCU/AUFC/2015) Julgue o item abaixo:
Investimentos são os gastos essenciais à produção, como aqueles realizados, por
exemplo, com o objetivo de adquirir novos produtos ou serviços.

Errado.
Perceba que a assertiva apresentou corretamente o conceito de custo.
Lembre-se de que custos são aqueles gastos essenciais à produção, seguindo a
linha de raciocínio de que os fatores produtivos são utilizados com o objetivo de
adquirir novos produtos ou serviços.
Lembre-se dos custos mais comuns, como o consumo de matéria-prima (não a
compra, já que a compra NÃO é custo), energia, salários e encargos sociais dos
empregados da produção, depreciação dos bens da fábrica etc.
Lembre-se também do conceito de Investimento: é o gasto que tem como contrapartida um ativo.

Questão 12    (CESPE/TRE-PE/ANALISTA/2017) A tabela a seguir apresenta a relação de receitas, custos e despesas de uma sociedade industrial que produz determinado produto.
contas

valor
(em R$)

mão de obra indireta

104.000

salário dos operadores de produção

150.000

energia elétrica do escritório de vendas

6.000

salário dos vigilantes da fábrica

27.000

embalagem utilizada na produção

2.000

salário da secretaria do escritório de vendas

2.500

matéria-prima utilizada na produção

47.000
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valor
(em R$)

contas
aluguel da fábrica

12.500

receita de vendas

1.020.000

impostos sobre vendas

180.000

energia elétrica da fábrica

4.000

depreciação de veículos de entrega

6.000

A partir dos dados apresentados nessa tabela, assinale a opção correta, a respeito
do custeio por absorção.
a) As despesas totalizaram R$ 16.500.
b) Os custos indiretos de fabricação da sociedade totalizaram R$ 147.500.
c) A depreciação dos veículos de entrega compõe o valor total dos custos indiretos
de fabricação.
d) Os custos diretos dessa sociedade são superiores a R$ 202.500.
e) Se a indústria produziu 1.000 unidades do referido produto, o custo de produção unitário foi de R$ 352,50.

Letra b.
Nesse tipo de questão, a nossa primeira tarefa é classificar o gasto como custo ou
despesa:
mão de obra indireta

Custo indireto de fabricação

salários operadores

Custo direto

energia elétrica do escritório de vendas

Despesa

salário dos vigilantes da fábrica

Custo indireto de fabricação

embalagem utilizada na produção

Custo direto

salário da secretaria do escritório de vendas

Despesa

matéria-prima utilizada na produção

Custo direto

aluguel da fábrica

Custo indireto de fabricação
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receita de vendas

Receita

impostos sobre vendas

Despesa

energia elétrica da fábrica

Custo indireto de fabricação

depreciação de veículos de entrega

Despesa

Cumprida essa etapa, vamos analisar as alternativas:
a) Errada, já que as despesas somam 6.000 + 2.500 + 180.000 + 6.000 = 194.500.
b) Certa, já que somando os custos indiretos de fabricação, temos: 104 + 27 +
12.5 + 4 =147.500.
c) Errada, já que a depreciação do veículo em tela é uma despesa, e não um custo.
d) Errada, já que os custos diretos são: 150 + 2 + 47 = 199.000.
e) Errada, já que, para saber o custo unitário do produto, precisamos somar os custos e dividir pela produção, no caso, 1.000 unidades, ou seja, temos: (147.500+199.000) / 1.000 = 346,50.
Questão 13    (FCC/TCE-GO/ACE/2014) Considere as assertivas a seguir:
I – A depreciação das máquinas e equipamentos que participam do processo
produtivo pode ser realizada pela taxa correspondente a vida útil econômica
do bem, sendo ajustada pelos turnos que a empresa opera.
II – Em uma empresa comercial, não devem ser absorvidos, no custo dos produtos vendidos, os impostos relativos a industrialização (IPI).
III – Os gastos efetuados com a substituição de peças em máquinas da área produtiva não afetam o custo do produto, uma vez que o valor da peça nova
substitui o valor da peça reposta.
Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

55 de 90

CONTABILIDADE
Introdução à Contabilidade de Custos
Prof. Manuel Piñon

b) I, apenas.
c) II e III, apenas.
d) III, apenas.
e) II, apenas.

Letra b.
Vamos julgar e comentar cada uma das assertivas e depois marcar a letra correspondente.
I – Certa. A assertiva descreve corretamente o método linear de cálculo da depreciação que usa uma taxa calculada em função da vida útil do ativo. Pode-se ajustar
essa taxa em função do número de turnos que a empresa opere.
II – Errada. O IPI em uma indústria não é custo, já que é creditado e aproveitado
pela empresa. Mas, em uma empresa comercial, em regra, é custo sim.
III – Errada. Tratando-se de “máquinas da área produtiva”, afeta o custo do
produto.

Questão 14    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2013) Os gastos do Departamento de Manutenção e Reparos de um Laticínio para realizar a pintura do imóvel onde está localizada a Administração Geral da empresa devem ser classificados, no período em que
foram incorridos, como
a) despesa.
b) custo.
c) perda.
d) imobilização.
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e) investimento.
Letra a.
Repare que o imóvel que será objeto da manutenção é aquele usado pela Administração geral da empresa, ou seja, o gasto em tela não é aplicado na atividade
produtiva da empresa, não restando dúvida que se trata de uma despesa.

Questão 15    (VUNESP/SEFAZ-SP/AUDITOR/2002) Julgue as afirmações a seguir.
I – Na sua aquisição, a matéria-prima é um gasto que imediatamente se transforma em investimento; no momento de sua utilização, transforma-se em
custo integrante do bem fabricado; quando o produto é vendido, transforma-se
em despesa.
II – Muitos gastos são automaticamente transformados em despesas; outros
passam, primeiro, pela fase de custos; outros, ainda, passam pelas fases de
investimento, custo, investimento, novamente, e, por fim, despesa.
III – Cada componente que foi custo no processo de produção torna-se, na baixa,
despesa; no Resultado, existem receitas e despesas – às vezes ganhos e
perdas, mas não custos.
Pode-se afirmar que:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas a afirmação I é verdadeira.
c) Apenas a afirmação II é verdadeira.
d) Apenas a afirmação III é verdadeira.
e) Todas as afirmações são verdadeiras.

Letra e.
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Essa questão exigiu o conhecimento daquela visão da matéria em função do momento de cada operação.
Lembre-se daquele exemplo da compra de matéria-prima, que em um primeiro
momento é considerada investimento (estoque) e somente quando for aplicada na
produção passa a ser considerada custo? Pois é, essa questão trata disso.
Leia atentamente as 3 alternativas. Todas estão corretas e ilustram perfeitamente
esse aspecto da matéria. Sugiro que marque essa questão como uma das mais
importantes do curso.

Questão 16    (CESPE/TCE-SC/AUDITOR/2016) Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.
Em uma empresa industrial, a conta da energia elétrica consumida na fábrica é um
gasto classificado como custo e a conta da energia elétrica utilizada pelo departamento de vendas é um gasto classificado como despesa.

Certo.
Tenha sempre em mente que a energia elétrica da fábrica é um custo, já que é usada na produção, diferentemente da parcela energética usada pelo departamento de
vendas, que, como não é aplicada na produção, é uma despesa.

Questão 17    (FCC/ACE/TCE-AP/2012) Compõe o custo dos estoques:
a) valor de perdas de materiais decorrentes de desajuste de máquinas por faltas
de peças de manutenção.
b) gastos de armazenagem de produtos acabados, em decorrência de parada de
exportações por greve nos portos.
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c) gastos com hospedagem de desenvolvedor de fornecedor e controlador de qualidade.
d) valor das amostras para avaliação entregues pelos vendedores para os clientes.
e) gastos com seguros das matérias-primas do fornecedor até a fábrica.

Letra e.
Para resolvermos essa questão, é interessante dar uma olhada no CPC 16 que trata
dos estoques.
Temos que o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra,
os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis, custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente ligados à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.
É importante salientar que os descontos comerciais e abatimentos não integram
o custo de aquisição. Não se esqueça também de que existem produtos ainda em
elaboração, mas que já compõem os estoques.
Beleza até aqui?
Então já podemos analisar as alternativas e escolher a correta.
a) Errada. Os gastos anormais não são classificados como custos, mas sim despesas.
b) Errada. Os gastos incorridos após a produção são despesas. Guarde que somente
os gastos incorridos até o momento final da produção são registrados como custos.
c) Errada. Não são relacionados à produção, logo são despesas.
d) Errada. Os gastos incorridos após a produção são despesas. Guarde que somente os gastos incorridos até o momento final da produção são registrados como
custos. São despesas comerciais.
e) Certa. Finalmente! Temos que o custo de aquisição dos estoques compreende
o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis,
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custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente ligados à aquisição
de produtos acabados, materiais e serviços.

Questão 18    (FCC/TCE-GO/ACE/2009) Durante o mês de agosto, a empresa J&J
produziu 2.000 unidades de seu único produto para revenda. Nesse período, a empresa incorreu nos seguintes gastos: matéria-prima: R$ 30.000,00; mão de obra
direta: R$ 6.000,00; energia elétrica (fábrica): R$ 15.000,00; mão de obra (administração): R$ 10.000,00; seguros (50% setor industrial): R$ 20.000,00; depreciação (40% setor industrial): R$ 10.000,00; salários dos vendedores: R$ 8.000,00;
encargos financeiros referentes a empréstimos: R$ 5.000,00. Sabendo que não
havia estoques iniciais de produtos acabados, toda produção foi iniciada e acabada
durante o mês de agosto, e que a empresa nada vendeu nesse período, o valor do
estoque final de produtos acabados, pelo custeio por absorção, é
a) R$ 65.000,00
b) R$ 71.000,00
c) R$ 73.000,00
d) R$ 78.000,00
e) R$ 88.000,00

Letra a.
Como nada foi vendido, tudo foi usado na produção e não existiam estoques iniciais, vamos somar aqueles itens que integram os custos de produção que formarão os estoques finais de produtos acabados.
São eles:
Matéria-prima = 30.000
MOD = 6.000
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Energia (fábrica) = 15.000
Seguro (fábrica) = 10.000 (50% de 20.000)
Depreciação (fábrica) = 4.000 (40% de 10.000)
CUSTO TOTAL = 65.000

Questão 19    (CESPE/TCE-SC/AUDITOR/2016) Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.
A matéria-prima é considerada um investimento no momento de sua aquisição,
e torna-se custo ao ser utilizada para a geração do produto.

Certo.
Guarde que o gasto com matéria-prima é, em um primeiro momento, um investimento, ou seja, em sua aquisição, tal gasto é investimento sim, já que só efetivamente é um custo quando aplicado na produção e, em consequência, convertida
em produto.

Questão 20    (CESPE/TCE-SC/AUDITOR/2016) Com relação à terminologia de custos, julgue o seguinte item.
Caso ocorra um incêndio de grandes proporções em um estoque de matérias-primas, o valor do material destruído deverá ser reconhecido como custo de produção
do período em que ocorreu o sinistro.

Errado.
Na verdade, um incêndio no estoque é um exemplo clássico de perda, aquele gasto tipicamente imprevisto e que não traz retorno à empresa.
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Guarde, portanto, que o valor do material destruído é considerado uma perda, não
sendo considerado um custo, já que tal valor não foi aplicado no processo produtivo.

Questão 21    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2006) Na terminologia de custos, são custos de
conversão ou de transformação:
a) mão de obra direta e indireta.
b) mão de obra direta e materiais diretos.
c) mão de obra direta e custos indiretos de fabricação.
d) matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação.
e) custos primários e custos de fabricação fixos.

Letra c.
Quais são aqueles custos cujos respectivos insumos são usados para converter ou
transformar as matérias-primas em produtos?
Usamos a mão de obra direta e os demais itens que compõem os custos indiretos
de fabricação neste processo de conversão/transformação, concorda?

Questão 22    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR/2016) Acerca da classificação de custos,
julgue o próximo item.
Na distinção entre custo e despesa, os termos custo dos produtos vendidos e custo
das mercadorias vendidas, como comumente aparecem nas demonstrações de resultados, não são rigorosamente corretos, uma vez que constituem despesas.

Certo.
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Quando uma empresa incorre em um custo, significa dizer que esse gasto aplicado
no processo produtivo é convertido, em um primeiro momento, em um produto,
que integra o estoque da empresa, ou seja, o custo é um gasto que forma um ativo.
Em uma etapa seguinte, quando o produto/mercadoria é vendido, temos a sua
baixa e lançamento em conta de resultado, da mesma forma que uma despesa.
Assim, pode-se afirmar que os termos custo dos produtos vendidos e custo das
mercadorias vendidas, de fato, não são rigorosamente corretos, já que configuram
uma despesa.

Questão 23    (FCC/CVM/ANALISTA) São classificados como custos primários
a) matéria-prima e componentes adquiridos.
b) custos diretos e indiretos.
c) mão de obra direta e indireta.
d) matéria-prima e depreciações.
e) mão de obra direta e matéria-prima.

Letra e.
Você tem que guardar que os custos primários são aqueles mais inerentes, mais
intrínsecos ao produto, ou seja, a soma da matéria-prima e da mão de obra direta.

Questão 24    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR/2016) Em relação à terminologia aplicada à
contabilidade de custos, julgue o item a seguir.
Os gastos para a obtenção de bens que se destinem aos estoques da entidade são
considerados investimentos.
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Certo.
Quando uma empresa incorre em um gasto na compra de um bem que integra o
estoque da empresa, ou seja, efetua um gasto que forma um ativo, na terminologia
da Contabilidade de Custos, tal gasto é considerado um investimento.

Questão 25    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR/2016) Em relação à terminologia aplicada à
contabilidade de custos, julgue o item a seguir.
Na compra à vista de um computador para ser utilizado no escritório de uma empresa de auditoria, ocorrem um desembolso e uma despesa, representados pela
entrega imediata de recursos ao fornecedor.

Errado.
Como a compra foi à vista, de fato, tivemos um desembolso, já que houve saída de
caixa, visto que o recurso foi entregue imediatamente ao fornecedor.
Entretanto, não houve despesa, mas sim o chamado fato permutativo, dado que a
empresa pagou pelo computador e incorporou este mesmo valor ao seu ativo, tendo havido, em verdade, um investimento, de acordo com a terminologia aplicada à
contabilidade de custos.

Questão 26    (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR/2009)

Uma

empresa

fabricante

de calçados em determinado mês consumiu R$ 75.000,00 de couro para fabricar
15.000 pares de sapatos.
Esse valor será considerado:
a) Despesa.
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b) Investimento.
c) Gasto.
d) Custo.
e) Desembolso.

Letra d.
Se a questão vier com números ou com palavras que você não conhece, não se
assuste!
Fique atento(a) ao que a questão pede.
A questão em tela simplesmente pergunta se o gasto com couro para uma fabricante de calçados é custo, despesa ou investimento. O couro é matéria-prima para
a fabricação de sapatos.
Lembre-se de que Custo é o gasto relativo ao consumo de um bem ou serviço no
processo de produção de outros bens ou serviços e que a matéria-prima se encaixa
perfeitamente neste conceito. Logo, a resposta da questão é custo!
As alternativas C e E não estão totalmente erradas, mas, nesse tipo de questão,
você deve escolher a melhor resposta, e a melhor é a Letra D.

Questão 27    (FEPESE/SEFAZ-SC/AUDITOR/2010) Dos gastos abaixo relacionados,
para fins de Contabilidade de Custos, devem ser classificados como custos de produção os itens:
a) material direto, perdas, ICMS, aluguel.
b) matéria-prima consumida, mão de obra direta, honorários da diretoria.
c) seguro do prédio da fábrica, mão de obra indireta, material direto.
d) honorários da diretoria, fretes e seguros da fábrica, mão de obra indireta.
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e) depreciação dos equipamentos de produção, matéria-prima consumida, telefone, salário da administração.

Letra c.
Esse é o tipo da questão que você deve procurar erros nas alternativas. A questão
pede somente custos. Então vamos apontar os erros das alternativas:
a) Errada. O item “perdas”, como estudaremos adiante, não é necessariamente
custo, podendo ter tratamento de despesa. Já aluguel pode tanto ser custo como
despesa, dependendo da finalidade do espaço alugado. Se, por exemplo, for o aluguel de uma sala para a administração, será despesa.
b) Errada. O item “honorários da Diretoria” é despesa.
c) Certa. Não tem nenhum item errado. É o gabarito.
d) Errada. O item “honorários da Diretoria” é despesa.
e) Errada. O item salário da administração, como sabemos, é despesa. O item
telefone, a princípio, também é despesa.

Questão 28    (CESPE/SEFAZ-AL/AUDITOR/2012) A respeito da contabilidade de
custos, julgue o item subsequente.
O custo departamental é relevante para a qualidade do rateio de gastos indiretos
de fabricação de produtos diversos, quando se tratar de uma indústria com mais de
um processo de fabricação.

Certo.
Existem várias formas e critérios de se fazer o rateio dos gastos indiretos de fabricação, e muitos deles levam uma carga alta de subjetividade.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

66 de 90

CONTABILIDADE
Introdução à Contabilidade de Custos
Prof. Manuel Piñon

A Departamentalização é um sistema de atribuição de custos indiretos ao produto
usando como critério de alocação o departamento que consumiu o insumo, que
reduz o grau de subjetividade na atribuição de certos custos que são diretos em
relação aos departamentos, mesmo sendo indiretos em relação aos produtos.
Assim, dá para concordar com a afirmação de que o custo departamental é relevante para a qualidade do rateio dos gastos indiretos de fabricação, especialmente
em uma empresa com fabricação de diversos produtos e quando se tratar de mais
de um processo produtivo.

Questão 29    (VUNESP/SEFAZ-SP/AUDITOR/2002) Considere os seguintes gastos
relativos a determinado exercício social da Cia. Beta.
Natureza do gasto

R$

Material de consumo, administração geral

2.000

Despesas com entrega de produtos vendidos

22.500

Comissões dos vendedores

40.000

Salários do pessoal da fábrica

70.000

Manutenção da fábrica

25.000

Seguro do prédio da administração

3.000

Matéria-prima consumida

180.000

Salário da administração

45.000

Materiais diversos utilizados na fábrica

8.000

Seguro da fábrica

5.000

Depreciação da fábrica

25.000

Despesas financeiras

25.000

Honorários da diretoria

20.000

Energia elétrica da fábrica, medida globalmente

42.000

Os custos de produção e as despesas administrativas são, respectivamente:
a) R$ 377.000 e R$ 92.500.
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b) R$ 357.000 e R$ 117.500.
c) R$ 355.000 e R$ 70.000.
d) R$ 355.000 e R$ 157.500.
e) R$ 550.000 e R$ 95.000.

Letra c.
O objetivo de colocar essa questão é treinar a segregação entre custos e despesas.
Vamos lá?
Vamos identificar as Despesas Administrativas: material de consumo da adm. geral
(2.000) + seguro do prédio adm. (3.000) + salários da administração (45.000) +
honorários da diretoria (20.000) = total de R$ 70.000,00.
Só por aí você já acertava a questão. Fique atento(a) aqui! A questão pediu apenas
Despesa Administrativa, logo não entram as despesas com vendas e as despesas
financeiras.
Mas vamos identificar os Custos de Produção: salários do pessoal da fábrica (70.000)
+ manutenção da fab. (25.000) + matéria-prima consumida (180.000) + mat. div.
ut. fab. (8.000) + seguros fab. (5.000) + depreciação da fab. (25.000) + energia
global (42.000) = total de R$ 355.000,00.

Questão 30    (FGV/SEFIN-RO/TÉCNICO/2018) A contabilidade apresenta subdivisões para fornecer diferentes tipos de informações.
Entre as funções da contabilidade de custos está a de
a) oferecer ao gestor a capacidade de gerar informações que permitam o planejamento das ações no ambiente operacional.
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b) transmitir aos fornecedores segurança em relação ao cumprimento das obrigações da entidade.
c) orientar investidores e credores ao decidirem onde alocar seus recursos.
d) avaliar o desempenho dos setores administrativos da empresa e de seus empregados.
e) garantir aos emprestadores de recursos que os prazos serão cumpridos.
Letra a.
Sob a ótica de gestão, por meio da contabilidade de custos, podem ser obtidas informações valiosas acerca de suas operações, sendo fundamental considerar que
essas informações se restringem ao ambiente operacional, como receitas, custos
das vendas e despesas.
Vamos apontar os erros das demais:
b) Errada, já que a contabilidade de custos não tem essa função, que tem mais a
ver com a contabilidade financeira.
c) Errada, já que a contabilidade de custos não tem essa função, que tem mais a
ver com a contabilidade financeira.
d) Errada, já que a contabilidade de custos não tem essa função, que tem mais a
ver com a contabilidade gerencial.
e) Errada, já que já que a contabilidade de custos não tem essa função, que tem
mais a ver com a contabilidade financeira.

Questão 31    (FEPESE/CELESC/CONTADOR/2018) O conceito de custo-meta ou
custo-alvo pode ser definido como sendo:
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a) uma estratégia de gestão de custos que, a partir de um minucioso estudo de
engenharia e da comparação com os principais concorrentes, determina qual seria
o custo verdadeiro do produto.
b) uma estratégia de gestão de custos que, a partir do preço de mercado e de uma
margem de lucro desejada, estabelece um teto de custo para os produtos ou serviços. Essa estratégia é mais eficaz quando ocorre na fase de projeto do produto.
c) uma estratégia de gestão de custos que, a partir do levantamento de todos os
custos que realmente importam na formação do preço de venda, determina qual
seria o verdadeiro custo que deveria ser alcançado.
d) uma estratégia de gestão de custos que foca na determinação de um custometa, considerando as melhores práticas de apuração de custos.
e) uma estratégia de gestão de custos que, a partir de um preço de mercado, de
uma margem de contribuição positiva, da capacidade ociosa e dos custos de oportunidade envolvidos na operação, determina por quanto um produto poderá ser
vendido.

Letra b.
O custo-meta é uma estratégia de gestão de custos que, a partir do preço de mercado e de uma margem de lucro desejada, estabelece um teto de custo para os
produtos ou serviços, normalmente na fase de projeto do produto.
A ênfase do custo-meta no projeto do produto decorre do conhecimento de que a
maior parcela do custo de certo produto ou serviço é determinada na fase de projeto. Durante a fase de fabricação melhorias são possíveis, porém o maior efeito do
custo-meta pode ser obtido na fase de projeto.
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Questão 32    (CESGRANRIO/PETROBRAS/CONTADOR/2018) Quando se diz em um
parque industrial que o produto Alfa consome mais silicone para a produção do que
o produto Beta, tem-se uma referência direta ao conceito de
a) custo
b) gasto
c) despesa
d) desembolso
e) investimento

Letra a.
Lembre-se de que gasto pode ser um custo, um investimento ou uma despesa, mas
o enunciado aponta para uma referência ao conceito de custo, aquele gasto com o
esforço de gerar um produto.
Assim, o custo é um gasto sem o qual sua produção fica prejudicada e, na questão
em tela, é o caso do silicone.

Questão 33    (VUNESP/PREFEITURA-SBC/CONTADOR/2018) Assinale a alternativa
que preenche o texto corretamente.
Na geração de informação de custo, é obrigatória a adoção dos princípios de contabilidade em especial o _____________, devendo ser realizados os ajustes necessários quando algum registro for efetuado de forma diferente.
a) da entidade
b) do custo histórico como base de valor
c) de caixa
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d) da competência
e) da uniformidade

Letra d.
A questão deve ser respondida com base na NBC T 16.11. Confira, com grifos
nossos:
Princípio de competência
14. Na geração de informação de custo, é obrigatória a adoção dos princípios de
contabilidade em especial o da competência, devendo ser realizados os ajustes
necessários quando algum registro for efetuado de forma diferente.

Questão 34    (FEPESE/ABEPRO/2018) Qual é a melhor definição de custos de fabricação?
a) Valor de bens e serviços adquiridos para fabricar os produtos da empresa.
b) Valor de bens e serviços utilizados para gerar receitas para a empresa.
c) Valor de bens e serviços adquiridos para gerar receitas para a empresa.
d) Valor de bens e serviços utilizados para fabricar os produtos da empresa.
e) Valor de bens e serviços adquiridos pela empresa.

Letra d.
De acordo com o Mestre Eliseu Martins: “Custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços”, ou seja, os custos de fabricação são os valores de bens e serviços utilizados para fabricar os produtos da
empresa.

Questão 35    (FEPESE/ABEPRO/2018) Qual é a melhor definição de desperdícios?
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a) Valor dos insumos utilizados de forma não eficiente.
b) Valor dos insumos utilizados de forma anormal e involuntária.
c) Valor dos insumos descartados no processo produtivo.
d) Valor dos insumos adquiridos, mas não utilizados.
e) Valor dos insumos descartados no processo produtivo e nos demais processos
da empresa.

Letra a.
O desperdício está ligado à falta de produtividade, ao desleixo e à desinteligência
produtiva, ou seja, à utilização de forma não eficiente dos insumos produtivos.

Questão 36    (FEPESE/SEFAZ-SC/AUDITOR/2010) Dos gastos abaixo relacionados,
para fins de Contabilidade de Custos, devem ser classificados como despesas os
itens:
a) honorários da diretoria e fretes nas vendas.
b) honorários da diretoria, fretes e seguros da fábrica.
c) insumos de produção, telefone, salário da administração.
d) materiais diversos para manutenção da fábrica, perdas, salário da administração.
e) matéria-prima, mão de obra, honorários da diretoria.

Letra a.
Você deve procurar erros nas alternativas. Agora a questão pede somente Despesas. Então vamos apontar os erros das alternativas:
a) Certa. Ambos são despesas.
b) Errada. Seguros da fábrica são custos.
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c) Errada. Insumos de produção são custos.
d) Errada. Materiais diversos para manutenção da fábrica são custos, e perdas
podem ser custos ou despesas.
e) Errada. Matéria-prima é custo. Já a mão de obra pode ser custo ou despesa.

Questão 37    (IADES/SES-DF/CONTADOR/2018)
GASTOS

R$

Matéria-prima consumida

35.000,00

Comissões de vendas

12.000,00

Salários da administração

23.000,00

Mão de obra da fábrica

41.000,00

Despesas financeiras

5.000,00

Seguros – fábrica

3.000,00

Honorários da diretoria

CLASSIFICAÇÃO

Despesa

11.000,00

Depreciação – fábrica

2.000,00

Despesas de entrega

2.500,00

Materiais de consumo – administração

7.300,00

Despesas administrativas

4.600,00

Manutenção – fábrica

3.000,00

Energia elétrica – fábrica

8.000,00

Energia elétrica – administração

1.000,00

Custo

O primeiro passo na contabilidade de custos é a separação entre custos e despesas;
depois procede-se à apropriação dos custos diretos e indiretos. Considerando que
o quadro apresentado indica os gastos realizados por uma fábrica em determinado
período, é correto afirmar que os custos no período totalizaram
a) R$ 158.400,00.
b) R$ 84.000,00.
c) R$ 107.000,00.
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d) R$ 66.400,00.
e) R$ 92.000,00.

Letra e.
Segregando custos e despesas, temos:
CUSTOS
Matéria-prima consumida.....35.000
Mão de obra da fábrica.........41.000
Seguro – fábrica.....................3.000
Depreciação – fábrica............2.000
Manutenção – fábrica............3.000
Energia elétrica – fábrica.......8.000
= TOTAL...........................92.000

DESPESAS
Comissões sobre vendas....12.000
Salários da administração....23.000
Despesas financeiras...........5.000
Honorários da diretoria........11.000
Despesas de entrega..........2.500
Material de consumo – administração....7.300
Despesas administrativas......4.600
Energia elétrica – administração....1.000
= TOTAL...........................66.400
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Questão 38    (VUNESP/PREFEITURA-SJC/AUDITOR/2018) Na geração de informação de custo, é obrigatória a adoção dos princípios de contabilidade, em especial
o ______________, devendo ser realizados os ajustes necessários quando algum
registro for efetuado de forma diferente.
Assinale a alternativa que preenche o texto corretamente.
a) da competência
b) do Custo histórico como base de valor
c) da entidade
d) da continuidade
e) do valor justo

Letra a.
A questão deve ser respondida com base na NBC T 16.11. Confira, com grifos nossos:
Princípio de competência
14. Na geração de informação de custo, é obrigatória a adoção dos princípios de
contabilidade em especial o da competência, devendo ser realizados os ajustes
necessários quando algum registro for efetuado de forma diferente.

Questão 39    (CONSULPLAN/TRF-2/ANALISTA/2017) Uma empresa industrial apresentou os seguintes valores de contas:
Compra de máquina da produção

R$ 200.000,00

Salários do pessoal do escritório

R$ 20.000,00

Gasto com inundação

R$ 50.000,00

Compra do prédio da fábrica

R$ 1.000.000,00

Compra de sacolas plásticas para entrega ao consumidor final

R$ 2.000,00

Material de embalagem da produção

R$ 5.000,00

Mão de obra da produção

R$ 20.000,00

Compra de material de escritório

R$ 1.000,00
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Aluguel de máquinas para produção

R$ 2.000,00

Depreciação da máquina da produção

R$ 1.000,00

Gasto com manutenção da máquina da produção

R$ 1.500,00

A sequência correta de valores de custos e despesas são, respectivamente:
a) R$ 29.500,00 e R$ 23.000,00.
b) R$ 29.500,00 e R$ 73.000,00.
c) R$ 1.229.500,00 e R$ 23.000,00.
d) R$ 1.229.500,00 e R$ 73.000,00.

Letra b.
Vamos classificar os gastos abaixo entre despesas e custos:
Compra de máquina da produção

-

Salários do pessoal do escritório

Despesa

Gasto com inundação

Despesa

Compra do prédio da fábrica
Compra de sacolas plásticas para entrega ao consumidor final

Despesa

Material de embalagem da produção

Custo

Mão de obra da produção

Custo

Compra de material de escritório

Despesa

Aluguel de máquinas para produção

Custo

Depreciação da máquina da produção

Custo

Gasto com manutenção da máquina da produção

Custo

Perceba que, ao adquirir uma máquina ou um prédio para a fábrica, não temos nem
custo nem despesa, mas apenas simples permuta no patrimônio, já que o custo/
despesa somente será incorrido quando a máquina/prédio forem depreciando.
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CUSTOS
CUSTOS 5.000+20.000+2.000+1.000+1.500
CUSTOS =29.500
DESPESAS
DESPESAS =20.000+50.000+2.000+1.000
DESPESAS =73.000

Questão 40    (FCC/SEFAZ-SP/AFR/2009) Custo de Produção do Período é a soma dos
custos incorridos no período dentro da fábrica. Custo da Produção Acabada é a soma dos
custos contidos na produção acabada no período. Custo dos Produtos Vendidos é a soma
dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos.
Com relação à afirmação acima, e tomando-se como base para comparação o mesmo período, é correto afirmar que
a) o custo de Produção será obrigatoriamente maior que os demais.
b) o custo da Produção Acabada será obrigatoriamente menor que os demais.
c) o custo dos Produtos Vendidos será obrigatoriamente maior do que os outros
dois acima mencionados.
d) não existe correlação obrigatória de grandeza entre os três custos acima mencionados.
e) o custo de Produção Acabada será obrigatoriamente maior que os demais, por
ser a soma dos custos contidos na produção.

Letra d.
Essa questão exige o conhecimento dos problemas relacionados ao tratamento
contábil dos custos de produção.
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Para facilitar o seu entendimento, vamos considerar que a empresa da questão utiliza o sistema de produção por ordem. Vamos comentar cada uma das alternativas:
A Letra A está errada, pois o custo dos produtos vendidos não possui relação
direta com o custo de produção do período, pois sendo a “baixa” dos produtos acabados que foram vendidos, pode ser maior que o custo de produção do período.
Imagine, por exemplo, uma empresa que começou o ano com o nível de estoques
de produtos acabados bastante elevado. Provavelmente ela vai para a produção
(pode dar férias coletivas aos funcionários, por exemplo) e fazer uma liquidação.
Nesse caso, provavelmente nesse ano ela vai vender mais do que produzir, assim o
CPV deverá ser maior que os custos de produção do ano.
A Letra B também está errada e o mesmo exemplo da alternativa anterior serve
para derrubar a tese levantada por essa alternativa.
A Letra C está errada também. Imagine agora uma situação inversa do exemplo
que dei na alternativa a. Imagine uma empresa que começou o ano sem estoques
de produtos acabados e que espera vender muito no ano. Então essa empresa resolve produzir muito desde o primeiro dia do ano, mas uma crise mundial acontece
e faz com que a empresa não consiga vender o que produziu no ano, terminando o
período com ano com o nível de estoques de produtos acabados bastante elevado.
Ora, nesse caso, os custos de produção foram superiores ao CPV.
A Letra D é correta e é o gabarito! Os exemplos dados e as incorreções das demais alternativas provam que realmente não existe essa correlação obrigatória
entre os 3 custos mencionados no enunciado.
A Letra E está errada também. O mesmo exemplo que dei no comentário a alternativa A serve para provar esse erro.
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Questão 41    (FEPESE/SEFAZ-SC/AUDITOR/2010) Dos gastos abaixo relacionados,
para fins de Contabilidade de Custos, devem ser classificados como custos de produção os itens:
a) material direto, perdas, ICMS, aluguel.
b) matéria-prima consumida, mão de obra direta, honorários da diretoria.
c) seguro do prédio da fábrica, mão de obra indireta, material direto.
d) honorários da diretoria, fretes e seguros da fábrica, mão de obra indireta.
e) depreciação dos equipamentos de produção, matéria-prima consumida, telefone, salário da administração.

Letra c.
Esse é o tipo da questão que você deve procurar erros nas alternativas. A questão
pede somente custos. Então vamos apontar os erros das alternativas:
a) Errada. O item “perdas”, como estudaremos adiante, não é necessariamente
custo, podendo ter tratamento de despesa. Já aluguel pode tanto ser custo como
despesa, dependendo da finalidade do espaço alugado. Se, por exemplo, for o aluguel de uma sala para a administração é despesa.
b) Errada. O item “honorários da Diretoria” é despesa.
c) Certa. Não tem nenhum item errado. É o gabarito.
d) Errada. O item “honorários da Diretoria” é despesa.
e) Errada. O item salário da administração, como sabemos, é despesa. O item
telefone, a princípio, também é despesa.

Questão 42    (VUNESP/PREF-SJC/AUDITOR/2012) São os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser
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o caso da mão de obra direta. Também incluem a alocação sistemática de custos
indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para alterar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que
permanecem relativamente constantes independentemente do volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas, equipamentos e os custos de administração da fábrica. Os custos indiretos
de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente,
com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão de
obra indireta. O texto trata de
a) custos dos produtos vendidos.
b) método de rateio de custos.
c) sistema RKW de despesas produtivas.
d) despesas de produção.
e) custos de transformação.

Letra e.
O enunciado trata dos custos incorridos pela fábrica para transformar matéria-prima em produto e os custos de transformação são exatamente isso: custos de mão
de obra e custos indiretos, fixos ou não, que representam o esforço de transformar
o material em produto acabado.
Vamos comentar as demais alternativas:
a) Errada, já que estamos tratando de alguns custos específicos, e não de todos
eles, além disso, nem mesmo foi mencionada a relação dos custos com as unidades
vendidas.
b) Errada, já que o enunciado fala acerca de determinados tipos (classificações)
de custos e nenhum processo de rateio foi sequer citado.
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c) Errada, já que o enunciado fala acerca de tipos de custos, e não de métodos de
custeio e, além do mais, a característica central do RKW é considerar também as
despesas como custos, algo que não foi mencionado.
d) Errada, já que tal expressão não faz sentido: se o gasto é com produção, então é custo, não é despesa e, além do mais, não existe citação de gastos que não
sejam custos.

Questão 43    (VUNESP/SEFAZ-SP/AUDITOR/2002) Identifique a alternativa que expressa o conceito de Gasto, segundo a terminologia normalmente utilizada na
Contabilidade de Custos.
a) Bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços.
b) Sacrifício financeiro para obtenção de um produto ou serviço.
c) Saída de recursos com a finalidade de aumentar o ativo.
d) Bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para a obtenção de receita.
e) Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço.

Letra b.
Vamos relembrar o conceito de Gasto?
Gasto é o “sacrifício financeiro” com que a empresa arca para a obtenção de um
produto ou a prestação de um serviço, sacrifício esse representado por entrega ou
promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
A letra B praticamente apresentou um resumo do conceito acima sendo, portanto,
o gabarito.
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Em relação às demais alternativas, a letra A define custo, a letra C pode ser a
definição de investimento, a letra D define despesa e a letra E se enquadra como
definição de desembolso.
Questão 44    (ESAF/CGU/AFC/2002/ADAPTADA) Entre as afirmativas seguintes
apenas uma está incorreta, assinale-a.
a) A contabilidade gerencial tem por objetivo adaptar os procedimentos de apuração do resultado das empresas comerciais para as empresas industriais.
b) A contabilidade de custos presta duas funções dentro da contabilidade gerencial, fornecendo os dados de custos para auxílio ao controle e para a tomada de
decisões.
c) O objetivo básico da contabilidade gerencial é o de fornecer à administração
instrumentos que a auxiliem em suas funções gerenciais.

Letra a.
Note que temos que marcar a errada.
A letra B destaca o aspecto gerencial da contabilidade de custos, colocando-a
como parte da contabilidade gerencial. Assim sendo, ela está correta.
A letra C apresenta um conceito de contabilidade gerencial também correto.
Já a letra A define de modo equivocado o conceito de contabilidade gerencial, já
que não é objetivo da contabilidade gerencial adaptar os procedimentos de apuração do resultado das empresas comerciais para as empresas industriais. Portanto,
essa alternativa está incorreta, sendo o gabarito.

Questão 45    (ESAF/SEF-MG/AFRFE/2005) A empresa Atualíssima é totalmente automatizada, usando tecnologia de computação de última geração em seu processo
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produtivo, necessitando por essa razão manter um Departamento de Manutenção
de Microcomputação, que apresenta sistematicamente uma ociosidade de utilização de aproximadamente 25% por mês, mas justificada como imprescindível, pela
Diretoria de Produção segundo os relatórios apresentados em reunião de diretoria.
Nessa mesma reunião o Diretor Administrativo informa que a manutenção e conserto dos microcomputadores de seu departamento vêm sendo realizados, até
então, por uma empresa terceirizada, o que implica em um desembolso médio
anual de $800.000,00. Tendo em vista a política de contenção de gastos aprovada, solicita que esse serviço seja realizado pelo Departamento de Produção utilizando a ociosidade de tempo relatada, tendo em vista que é plenamente viável a
medição de todos os gastos que vierem a ser efetuados. Além disso, poder-se-ia
aproveitar pelo menos parte da ociosidade do Departamento de Manutenção de
Microcomputação.
Nesse caso os gastos efetuados com a manutenção solicitada pela diretoria administrativa deveriam ser tratados como:
a) Custo de Produção
b) Despesa de Manutenção
c) Receita Eventual
d) Recuperação de Custo
e) Custo Primário

Letra b.
Essa questão, de enunciado longo e enrolado, tentou te confundir. O que importa
aqui é onde será feita a manutenção dos computadores. Onde serão aplicados os
recursos? Na área administrativa! Logo, é despesa!
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Questão 46    (UFRN-COMPERVE/MPE-RN/ANALISTA/2017) Na linguagem coloquial
do dia a dia, é comum as pessoas utilizarem as palavras “custo”, “despesa”, “gasto”, “perda” e “investimento”, como sinônimos. No entanto, na contabilidade de
custos, essas palavras assumem diferentes significados.
Dessa forma, a compra de um produto ou de um serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade, representado por entrega ou promessa de entrega
de ativos, é um exemplo de
a) custo.
b) gasto.
c) despesa.
d) perda.

Letra b.
Reveja a definição de gasto feita pelo Mestre Eliseu Martins e note como se encaixa
perfeitamente ao enunciado:
Gastos são sacrifícios financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega
de ativos (normalmente dinheiro). Todo sacrifício financeiro que implique desembolso
imediato ou futuro é considerado um gasto. Gasto é o gênero, o qual pode ser dividido
em investimento; custo ou despesa.

Questão 47    (FBC/CFC/BACHAREL/2017) Conforme a terminologia aplicável na
Contabilidade de Custos, a aquisição de matéria-prima para utilização futura e o
consumo de material secundário utilizado na produção são classificados, respectivamente, como:
a) custo e custo.
b) custo e investimento.
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c) investimento e custo.
d) investimento e investimento.

Letra c.
A aquisição de matéria-prima para utilização futura é investimento, já que temos
apenas uma permuta no patrimônio, mas ainda não houve esforço produtivo para
a sua aplicação.
Por outro lado, o consumo de material secundário utilizado na produção é um custo, já que houve o consumo de recurso utilizado no esforço produtivo.

Questão 48    (IAUPE/PREFEITURA-POMBOS/ASSISTENTE/2017) A empresa ZZZ
apresenta um sistema de gestão de custos por meio de modernas ferramentas de
gestão com a adoção de sistemas informatizados. NÃO é objetivo normal de um
sistema de custos fornecer informações para processos de
a) Planejamento empresarial.
b) Distribuição de lucros.
c) Avaliação de Fornecedores.
d) Sistemas de Compras.
e) Controle de processos.

Letra b.
A base para o cálculo da participação dos sócios (distribuição de dividendos) é a
contabilidade financeira, e não a contabilidade de custos. Todas as demais alternativas apresentam processos para os quais um sistema de custos fornece informações.
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Questão 49    (VUNESP/CM-INDAIATUBA/TÉCNICO/2018) Um gasto relativo a um
bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços é considerado, na
terminologia da matéria, como:
a) Custo.
b) Investimento.
c) Desembolso.
d) Despesa.
e) Compra.

Letra a.
O conceito de custo apresentado no enunciado foi extraído do livro do Eliseu Martins.
Aproveite e confira os conceitos dados pelo professor Eliseu Martins para cada uma
das alternativas:
Gasto: Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para
a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
Desembolso: Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer
antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto defasada ou não do
momento do gasto.
Investimento: Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a
futuro(s) período(s).
Custo: Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens
ou serviços
Despesa: Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas
Perda: Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.

Questão 50    (VUNESP/PREF-SJRP/AUDITOR/2014) Determinado material direto foi
adquirido por uma companhia industrial para utilização em seu processo de fabri-
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cação. A aquisição foi feita a prazo, mas a companhia, por problemas financeiros,
somente pagou o referido material dois meses após o vencimento da duplicata.
O custo desse material deve ser computado no custo de produção da companhia
no mês de
a) sua requisição pelo departamento de produção da companhia.
b) sua aquisição.
c) seu pagamento ao fornecedor.
d) vencimento da duplicata, apesar de ter sido paga posteriormente.
e) venda dos produtos cujo custo de produção integrou.

Letra a.
Lembre-se de que quando a indústria compra o material direto, ainda não temos
um custo de produção, já que esse custo só vai ser computado quando o material
for lançado na própria produção para ser transformado.
Assim, em atendimento ao princípio da competência, o reconhecimento deste custo independe de quando ou como o fornecedor foi pago e não interessa quando o
produto que utilizou o material direto foi vendido, já que, repito, o reconhecimento
do custo do material direto sempre se dá quando é apropriado à produção.
Em suma, guarde que o custo desse material deve ser computado no custo de produção da companhia no mês de sua requisição pelo departamento de produção da
companhia.
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