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INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS PANDORA LTDA

  Classifique as contas abaixo em gastos de produção e administrativos:

Conta valor
Matéria prima requisitada ao almoxarifado 700.000
Depreciação de equipamentos / apropriar 80% para fábrica 100.000
Depreciação do prédio do departamento comercial 20.000
Manutenção dos equipamentos da fábrica 50.000
Material de propaganda 15.000
Materiais auxiliares na produção 200.000
Energia elétrica na fabrica 300.000
Honorários da Diretoria Administrativa 500.000
Seguros dos equipamentos da fabrica 70.000
Salários e encargos da administração 400.000
Salários e encargos dos vendedores 250.000
Salários e encargos da fábrica / apropriar  30% como supervisão 1.200.000
Gastos com distribuição das mercadorias vendidas 10.000
Materiais de expediente consumidos 5.000
Total dos gastos / Produzidos 850.000 unidades 3.820.000

  Rateios dos gastos

CUSTOS ALFA BETA GAMA
Matéria prima 25% 40% 35%
Mão de obra direta 20% 50% 30%

Custos indiretos
Proporcional ao 
total dos custos 

diretos

Proporcional ao 
total dos custos 

diretos

Proporcional ao 
total dos custos 

diretos

Despesas Administrativas
Proporcional ao 
total dos custos 
dos Produtos 
Fabricados

Proporcional ao 
total dos custos 
dos Produtos 
Fabricados

Proporcional ao 
total dos custos 
dos Produtos 
Fabricados

  Depois de concluídas as planilhas dos gastos, determinar:

 O valor dos gastos primários, dos gastos secundários e despesas administrativas.

 O valor do CPF e do CPV1

 O demonstrativo de resultados2 do exercício por departamento, para um lucro final = 4%.

                                                     
1 Observar na comercialização por departamento as seguintes percentagens calculadas sobre a 
produção total:  Alfa = 50% - Beta = 75% = Gama = 100% 
2 Observar na elaboração do Demonstrativo de Resultado do Exercício as informações do valor unitário para cada item a 
partir das vendas até o resultado final, bem como a análise do comportamento vertical. Fazer incidência no demonstrativo de 
resultados dos tributos Imposto sobre Circulação de Mercadorias = 18%, Imposto sobre Produtos Industrializados = 10% e 
Imposto de Renda = 20%.


