
Gabarito – Cargo: Administração - Petrobrás 

 

Em uma distribuidora de combustíveis (álcool) que utiliza o custeio variável 

como ferramenta para a tomada de decisões, o contador apresentou as 

seguintes informações referentes ao mês de novembro de 2021. 

 

*litro (L) 

Considerando apenas as informações disponibilizadas pelo contador da 

empresa hipotética acima citada, julgue os itens a seguir. 

85 Caso a empresa comercialize 35.300 unidades de seu produto, sua 

margem líquida será maior do que 19%. 

Resolução: 

Receita de vendas = 5 x 35.300 = 176.500 

(-) Custo Variável Unitário = 2,3 x 35.300 = (81.190) 

(-) Custo e despesas fixas (60.000)  

= Lucro líquido 35.310 

 

Margem líquida = 35.3100 / 176.500 = 0,20 = 20% 

Gabarito: C. 

 

86 O ponto de equilíbrio contábil da distribuidora em apreço é inferior a 

22.225 L de combustível. 

Resolução: 

MCU = 5 – 2,3 = 2,7 

PEC = 60.000 / 2,7 = 22.222,22 

Gabarito: C. 

 

87 Uma variação favorável no custo variável unitário de 46% proporcionará 

um acréscimo de 46% na margem de contribuição unitária. 

Resolução: 

MCU inicial = 5 – 2,3 = 2,7 

Uma variação favorável de 46% quer dizer que o custo variável unitário foi 

menor em 46% do que o inicialmente registrado. 



Custo Variável Unitário = 2,3 – 46% x 2,3 = 1,288 

MCU = 5 – 1,288 = 3,712 

Acréscimo na MCU = (3,712 / 2,7) - 1 = 1,3748 – 1 = 0,3748 = 37,48% 

Com isso, o item está errado. 

Gabarito: E. 

 

Tendo em vista que a contabilidade gerencial auxilia o gestor na tomada de 

decisões das organizações, considere que uma fábrica que produz apenas um 

produto tenha apresentado as seguintes informações. 

 

Acerca dessa situação hipotética, e considerando as especificidades da 

contabilidade gerencial e do custeio por absorção, julgue os próximos itens. 

88 Caso a empresa comercialize o produto cuja composição de custos está 

apresentada na tabela em apreço pelo valor de R$ 63.000, a margem bruta 

será maior do que 26%. 

Resolução: 

Consumo de MP = 10.000 + 12.000 – 3.000 = 19.000 

Custo da Produção do Período = 19.000 + 8.000 + 13.000 = 40.000 

Custo da Produção Acabada = 11.000 + 40.000 – 6.000 = 45.000 

Custo dos Produtos Vendidos = 4.000 + 45.000 – 2.000 = 47.000 

Receita de vendas 63.000 

(-) CPV (47.000) 

= Lucro Bruto 16.000 

Margem Bruta = 16.000 / 63.000 = 0,2540 = 25,40%  

Gabarito: E. 

 

89 Caso o custo do estoque de produtos em elaboração esteja subestimado 

em R$ 3.000, o custo de transformação também estará subestimado em R$ 

3.000. 

Resolução: 



O Custo de Transformação – também chamados de Custos de Conversão 

– representa todos os custos de produção, exceto os relativos à matéria-

prima e outros eventuais itens adquiridos e empregados sem nenhuma 

modificação pela empresa, como embalagens ou componentes adquiridos 

prontos.  

EFPE = EIPE + CPP – CPA 

EIPE = Estoque Inicial de Produtos em Elaboração;  

CPP = Custo de Produção do Período (entradas de custos);  

EFPE = Estoque Final de Produtos em Elaboração;  

CPA = Custo da Produção Acabada (saídas de custos). 

Diante disso, subestimar o custo dos produtos em elaboração não 

necessariamente significa subestimar os custos de transformação, pois 

poderia ser, entre outros, por causa da matéria prima. 

Gabarito: E. 

 

90 Na situação considerada, ao se reduzir o valor da mão de obra direta em 

R$ 5.000, o custo primário também será reduzido em R$ 5.000. 

Resolução: 

O custo primário corresponde a soma da matéria prima com a mão de obra 

direta. Diante disso, se a mão de obra for reduzida em 5 mil, o custo primário 

também será reduzido em 5 mil. Por exemplo, vamos supor o seguinte: 

Matéria prima = 10 mil 

Mão de obra direta = 12 mil 

Custo primário = 10 mil + 12 mil = 22 mil 

 

Agora vamos reduzir a mão de obra direta em 5 mil. 

Nova mão de obra direta = 12 mil – 5 mil = 7 mil 

Matéria prima = 10 mil 

Novo custo primário = 7 mil + 10 mil = 17 mil 

Logo, concluímos que houve sim a redução de 5 mil. 

Gabarito: C. 

 

 


