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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 
ATRIBUIÇÕES 

♦ Levantar, com base em registros contábeis e gerenciais os atos e fatos 

administrativos, bem como suas conciliações. 

♦ Elaborar relatórios e informes para subsidiar, em instâncias superiores, alterações no 

planejamento da previsão das necessidades de materiais e serviços. 

♦ Identificar o sistema de custos e seus componentes diretos. 

♦ Identificar e organizar informações pertinentes ao Departamento de Pessoal. 

♦ Apurar, mediante encerramento das contas comerciais, os resultados de vendas e despesas 

de comercialização e imposto sobre vendas e resultado financeiro da organização. 
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B – EXECUTAR A CONTABILIDADE GERAL 
� Analisar contas patrimoniais. 
� Depreciar bens. 
� Contabilizar valores referentes à folha de pagamento. 
 
D – OPERACIONALIZAR A CONTABILIDADE DE CUSTOS 
� Levantar estoque. 
� Relacionar custos operacionais e não operacionais. 
� Demonstrar custos incorridos e ou orçados. 
� Identificar custo gerencial e administrativo. 
� Contabilizar custo orçado ou incorrido. 
� Criar relatório de custo. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular:  CONTABILIDADE DE CUSTOS                                                                                                                             Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 

Contextualizar a Contabilidade de Custos 
dentro de um processo histórico. 
 
Identificar a Contabilidade de Custos como 
um instrumento de 
tomada de decisão. 
 
Interpretar a Contabilidade de Custos e 
seus princípios. 
 
Identificar as terminologias utilizadas na 
Contabilidade de Custos para aplicar nos 
vários 
componentes de custos. 
 
Caracterizar os fatos contábeis ocorridos 
na empresa de acordo com os elementos 
de custos. 
 
Interpretar dados referentes ao custo 
industrial. 
 
 
Identificar as várias metodologias de 
custeamento da produção. 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 

Aplicar os conhecimentos históricos para 
contemporizar os problemas contábeis do 
presente. 
 
 Aplicar a Contabilidade de Custos como 
diferencial de produção, gerenciamento e 
organização. 
 
 Aplicar os conceitos e princípios da Contabilidade 
de Custos. 
 
 Organizar os fatos que envolvem custos de 
acordo com a sua terminologia. 
 
 
 
Descrever os fatos contábeis de acordo com os 
elementos de custos. 
 
 
Classificar os fatos contábeis que envolvem os 
custos de acordo com a sua aplicabilidade e 
volume de produção. 
 
Elaborar planilhas de custos. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 

Origem da Contabilidade de Custos: 
• uma abordagem histórica 
 
Contabilidade de Custos: 
• conceitos e aplicação 
 
Princípios contábeis aplicados aos custos: 
• princípio da competência dos exercícios; 
• princípio do registro pelo valor histórico; 
• principio do conservadorismo 
 
Terminologia contábil aplicada aos custos: 
• custos, despesas, investimento 
desembolso, perda, gasto 
 
Elementos de custos: 
• materiais: ο conceitos e aplicabilidade 
• mão-de-obra: ο conceitos e aplicabilidade 
• gastos gerais de fabricação:  
ο conceitos e aplicabilidade 
 
Classificação dos custos: 
• quanto à aplicabilidade: ο custo direto, 
custo indireto, custo pleno ou integral 
• em relação ao volume de produção: 
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8 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar os processos de formação do 
preço de venda. 

7 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calcular e estruturar a formação do preço de 
venda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

ο custos fixos e variáveis 
 
Sistemas de custeamento: 
• custeio variável direto: ο conceitos e 
aplicabilidade; ο o custeio variável direto 
como instrumento gerencial; 
ο ponto de equilíbrio contábil, financeiro e 
econômico 
• custeio por absorção; 
• o esquema básico de Contabilidade de 
Custos; 
• custeio departamento; 
• custeio padrão; 
• sistema de custeio: ο ABC 
 
Formação do preço de venda 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: CONTABILIDADE DE CUSTOS                                                                                                                   Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Aplicar os conhecimentos 
históricos para contemporizar 
os problemas contábeis do 
presente. 

1. Origem da Contabilidade de 
Custos:  
• uma abordagem histórica 

Aulas expositivas e dialogadas 
 

JANEIRO a FEVEREIRO 

2. Aplicar a Contabilidade de 
Custos como diferencial de 
produção, gerenciamento e 
organização. 

2. Contabilidade de Custos: 
• conceitos e aplicação 

Aulas expositivas e dialogadas, e 
apresentação de Powerpoint 

 
FEVEREIRO  

3. Aplicar os conceitos e 
princípios da  Contabilidade de 
Custos. 

 

3. Princípios contábeis aplicados 
aos custos: 
• princípio da competência dos 
exercícios; 
• princípio do registro pelo valor 
histórico; 
• principio do  conservadorismo 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios 

 
FEVEREIRO a MARÇO 

4. Organizar os fatos que 
envolvem custos de acordo 
com a sua terminologia. 

 

4. Terminologia contábil aplicada 
aos custos: 
• custos, despesas, investimento 
desembolso, perda, gasto 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios 

 
MARÇO A ABRIL 
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5. Descrever os fatos contábeis 
de acordo com os elementos 
de custos. 

 

5. Elementos de custos: 
• materiais: ο conceitos e 
aplicabilidade 
• mão-de-obra: ο conceitos e 
aplicabilidade 
• gastos gerais de fabricação:  ο 
conceitos e aplicabilidade 

 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios, 
apresentação de PowerPoint e/ou vídeo 

 
ABRIL A MAIO 

6. Classificar os fatos 
contábeis que envolvem os 
custos de acordo com a sua 
aplicabilidade e volume de 
produção. 

 

6. Classificação dos custos: 
• quanto à aplicabilidade: ο custo 
direto, custo indireto, custo pleno 
ou integral 
• em relação ao volume de 
produção: ο custos fixos e 
variáveis 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios, 
apresentação de PowerPoint e/ou vídeo 

 
MAIO 

6. Classificar os fatos 
contábeis que envolvem os 
custos de acordo com a sua 
aplicabilidade e volume de 
produção. 

 
 

7. Elaborar planilhas de custos. 
 

7. Sistemas de custeamento: 
• custeio variável direto: ο 
conceitos e aplicabilidade; ο o 
custeio variável direto como 
instrumento gerencial; 
ο ponto de equilíbrio contábil, 
financeiro e econômico 
• custeio por absorção; 
• o esquema básico de 
Contabilidade de Custos; 
• custeio departamento; 
• custeio padrão; 
• sistema de custeio: ο ABC 

 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios, 
apresentação de PowerPoint e/ou vídeo, 
elaboração de planilhas, estudos de casos 

 
MAIO a JUNHO 

8. Calcular e estruturar a 
formação do preço de venda. 

8. Formação do preço de venda 
 

Aulas expositivas e dialogadas, resolução de 
exercícios, apresentação de PowerPoint e/ou 
vídeo, elaboração de planilhas, estudos de 
casos 

 
JUNHO 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Contextualizar a 
Contabilidade de Custos 
dentro de um processo 
histórico. 

Conhecer o início da 
contabilidade de custos e 
sua evolução ao longo do 
tempo 

Avaliação escrita, trabalhos em 
grupo 

Clareza e criticidade, quanto às 
atividades e as regras 
propostas. 
 

Clareza na exposição escrita 
dos conceitos trabalhados em 
sala de aula 

2. Identificar a Contabilidade 
de Custos como um 
instrumento de 
tomada de decisão. 
 

Compreender que a 
contabilidade de custos é 
uma importante 
ferramenta para tomada 
de decisão 

Avaliação escrita, trabalhos 
individuais, observação direta 

Clareza e criticidade, quanto às 
atividades e as regras 
propostas, e cumprimento de 
prazos 
 

Clareza e objetividade nos 
trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos 

3. Interpretar a Contabilidade 
de Custos e seus princípios. 
 

Saber utilizar a 
contabilidade de custos de 
acordo com suas regras e 
princípios 

Avaliação escrita, resolução de 
exercícios 

Clareza e criticidade, quanto às 
atividades e as regras 
propostas. 
 

Conhecer e saber utilizar a 
contabilidade de custos de 
respeitando seus princípios 

4. Identificar as terminologias 
utilizadas na Contabilidade 
de Custos para aplicar nos 
vários componentes de 
custos. 
 

Conhecer e saber utilizar 
as varias ferramentas 
disponíveis na 
contabilidade de custos 
em conjunto com outros 
componentes 

Pesquisa bibliográfica 
resolução de exercícios 

Clareza e criticidade, 
participação nos trabalhos em 
sala de aula 
 

Conhecer e saber utilizar as 
ferramentas da contabilidade de 
custos no dia a dia 

5. Caracterizar os fatos 
contábeis ocorridos na 

Saber apropriar os fatos Resolução de exercícios, 
observação direta 

Precisão nas respostas e 
elaboração de relatórios, 

Saber resolver exercícios, e 
elaborar relatórios coerentes 
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empresa de acordo com os 
elementos de custos. 

contábeis ocorridos na 
empresa, de modo a obter 
custos mais precisos, para 
o auxílio da tomada de 
decisão 

participação nas atividades 

6. Interpretar dados 
referentes ao custo industrial. 
 

Saber fazer e utilizar a 
ferramenta de custos no 
setor produtivo industrial 

Resolução de exercícios, 
elaboração de relatórios, 
observação direta 

Precisão nas respostas e 
elaboração de relatórios, 
participação nas atividades 

Saber resolver exercícios, 
elaborar relatórios coerentes, e 
auxiliar a tomada de decisão 

 
7. Identificar as várias 
metodologias de 
custeamento da produção. 
 

Saber utilizar de forma 
mais apropriada os vários 
métodos  de controle de 
custos na produção 

Resolução de exercícios, 
trabalhos em grupo, estudos de 
caso, observação direta 

Precisão nas respostas e 
elaboração de relatórios, 
participação nas atividades, 
criticidade e clareza 

Saber resolver exercícios e 
estudos de caso 

8. Identificar os processos de 
formação do preço de venda. 

Saber identificar as etapas 
e processos envolvidos na 
elaboração do preço de 
venda de produtos e 
serviços 

Resolução de exercícios, 
trabalhos em grupo, 
observação direta 

Precisão nas respostas e 
elaboração de relatórios, 
participação nas atividades, 
criticidade e coerência 
 

Saber elaborar preços de 
produtos e serviços para a 
venda 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

BRUNI, A. L. FAMA, R. Gestão de custos e formação de preços. São Paulo: Atlas, 2009. 
LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos: livro de exercícios. 2ª  Ed. – São 
Paulo: Atlas, 2000 
MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2004 
MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Contabilidade de custos: livro de exercícios. 9 ed. 2 reimpressão 
– São Paulo: Atlas, 2007 
WERNKE, Rosney. Análise de custos e preços de venda. São Paulo: Saraiva,  2005 
Artigos de revistas e sites especializados.  

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências do aluno, durante o desenvolvimento do curso. Para isso 
será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias 
envolverão a adoção de metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a 
ampliação de atividades de apoio, revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de ensino-
aprendizagem. 

 

 

VI – Identificação:  

Nome do professor: KLEBER ERRERA DE SOUZA 

 

Assinatura:                                                                                        Data:17/02/2014 
 
 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no plano 
de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

Nome do coordenador: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
 
        

 
 
 
 


