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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Análise de Custos 
Profa. Kélim Bernardes Sprenger 

 
 
Questão nº 01  

Determinada Indústria fabrica 10.000 caixas de parafusos por mês. Por meio 
de uma pesquisa, verificou-se que:  
 

 se vender a R$ 20,00 a caixa, conseguirá vender 80% da produção; 

 se vender a R$ 19,00 a caixa, conseguirá vender 10% a mais do que o 
volume anterior; 

 se vender a R$ 18,00 a caixa, conseguirá vender 10% a mais do que o 
volume anterior; e 

 se vender a R$ 17,00 a caixa, poderá vender toda a produção. 
 

Sabendo-se que os custos e despesas variáveis somam R$ 10,00 por caixa e 
que os custos e despesas fixas totalizam R$ 50.000,00 por mês, o preço de venda 
que trata maior lucratividade possível à empresa é de: 
 
a) 17,00 
b) 18,00 
c) 19,00 
d) 20,00 
 

 

Questão nº 02  
Uma sociedade empresária utiliza o método de custeio por absorção integral 

para apuração dos custos dos produtos. Essa empresa fabricou, em determinado 
período, 60.000 unidades de um dos produtos de sua linha, com custo total de 
produção de R$ 900.000,00, sendo o custo variável unitário de R$ 11,00.  

A empresa estima que, para o próximo período, haverá aumento na produção 
de 30% do referido produto, mantida a estrutura atual de custos, sem necessidade de 
modificação da capacidade de produção já instalada. Nessa situação, dado o novo 
volume de produção, qual será o custo unitário de produção, mantido o método do 
custeio por absorção? 
 
a) (   ) R$ 21,00; 
b) (   ) R$ 11,19; 
c) (   ) R$ 14,08; 
d) (   ) R$ 15,00; 
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Questão nº 03  
A empresa Embalabem fabrica embalagens de papelão. No balanço encerrado 

em 2018, a empresa apresentava, em seu ativo, estoques de caixas para presente 

pelo custo de R$ 25,00 a unidade.  

A empresa de auditoria contratada alertou a empresa que os preços de vendas 

projetadas das caixas para janeiro do ano seguinte poderiam não ser superiores a R$ 

30,00 cada.  

Adicionalmente, ao fazer a verificação por amostragem, os auditores 

detectaram que as caixas estavam danificadas em consequência da umidade no local 

da estocagem. A empresa avaliou que, para deixar todas as caixas em condição de 

comercialização, teria um custo adicional de R$ 10,00 por caixa.  

O VRL e o valor da baixa contabilizada para ajuste a tal valor são, 

respectivamente: 

 

a) (   ) R$ 3000 e R$ 25,00; 

b) (   ) R$ 25,00 e R$ 30,00; 

c) (   ) R$ 20,00 e R$ 10,00; 

d) (   ) R$ 20,00 e R$  5,00; 

 
 
Questão nº 04  

Uma empresa vende seu produto ao preço de R$ 42,00 a unidade. Os relatórios 
financeiros apresentam custo variável unitário de R$ 12,00 e custo fixo de R$ 
140.000,00, sendo a alíquota do Imposto de Renda igual a 30%.  

Nessa situação, para obter um lucro líquido de R$ 50.000,00, qual a receita que 
a empresa deverá obter? 
 
a) (   ) R$ 296.000,00; 
b) (   ) R$ 266.000,00; 
c) (   ) R$ 276.000,00; 
d) (   ) R$ 286.000,00; 
 
 
Questão nº 05  

As operações de determinada empresa com relação a mercadorias são: 
 
 
 
 
  
 

Data Descrição Quantidade Valor Unitário 

02/03/2019 Compras 120 R$ 6,00 

15/03/2019 Compras 180 R$ 7,00 

24/03/2019 Vendas ? ? 
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Após o inventário físico, realizado em 31/03/2019, verificou-se não ter havido 
quebra ou perda na movimentação e observou-se que o saldo final correspondia a 
20% do saldo de compras e que o preço unitário de venda do produto havia sido de 
R$ 12,00.  

A empresa utilizou, para a avaliação de estoque, o critério denominado Custo 
Médio. Nessa situação, o saldo da conta Estoque e o Custo da Mercadoria Vendida 
(CMV), em 31/03/2019, são, respectivamente, de: 
 
a) (   ) R$ 420,00 e R$ 1.584,00; 
b) (   ) R$ 792,00 e R$    720,00; 
c) (   ) R$ 420,00 e R$    720,00; 
d) (   ) R$ 792,00 e R$ 1.584,00; 
 


