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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 

Instrucións: O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder todas as preguntas da opción elixida 

 

OPCIÓN A 

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (0,75 puntos cada pregunta) 

 

1.1.- Que é unha Sociedade Laboral?  

1.2.- Que se entende por cota de mercado? Ilustra a resposta cun exemplo. 

1.3.- Que se entende por financiamento interno ou autofinanciación da empresa?  

1.4.- Menciona tres tipos de procedementos ou vías de resolución dun conflito xurdido entre empresarios 

e traballadores. 

 

2. Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

2.1.- O contorno xeral e o contorno específico da empresa: concepto e factores que delimitan cada un 

destes contornos. 

3. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

A información patrimonial dunha empresa ao finalizar o exercicio é a seguinte (en euros):  

Inmobilizado material: 98.000 

Resultado do exercicio: 25.000 

Caixa: 1.000 

Existencias: 5.000 

Débedas a longo prazo: 25.000 

Amortización acumulada do inmobilizado: 6.000 

Provedores: 23.000 

Efectos comerciais a cobrar: 4.000 

Reservas: 9.000. 

Clientes: 5.000 

 

Pídese: 

3.1.- Elaborar o balance de situación desta empresa agrupando as contas en masas patrimoniais e calcular 

a cifra de capital. (1 pto.) 

3.2.- Calcular o Fondo de Manobra e interpretar o resultado. (1 pto.) 

3.3.- Calcular a ratio de autonomía financeira [R = recursos propios/(Pasivo corrente + pasivo non 

corrente)] (0, 5 ptos.) 

4. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

Unha empresa que se dedica á fabricación de televisores de plasma presenta os seguintes datos de 

produción e custos: 

Produción total (unidades) 0 100 200 300 400 500 

Custo total (en miles de euros) 120 210 250 280 360 480 

Pídese: 

4.1.- Calcular os custos fixos e os custos variables para os diferentes niveis de produción. (1 pto.) 

4.2.- Calcular os custos fixos medios, os custos variables medios e os custos totais medios para cada nivel 

de produción e representalos graficamente. (1 pto.) 

4.3.- Comentar brevemente os resultados obtidos nos apartados anteriores. (0,5 ptos.) 
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Instrucións: O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder todas as preguntas da  opción elixida  

 

OPCIÓN B 

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (0,75 puntos cada pregunta) 

 

1.1.- Que significa que o empresario individual  ten responsabilidade ilimitada? 

1.2.- Menciona dous tipos de sistemas de produción segundo o destino do produto. Pon un exemplo de 

cada un eles. 

1.3.- Define o concepto de amortización dun ben. Ilustra a túa resposta cun exemplo. 

1.4.- Explica brevemente a que se refire a teoría da xerarquía das necesidades de Maslow .  

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

 

2.1.- Identifica os distintos tipos de mercados que se poden definir en función do número de oferentes e 

demandantes e explica as principais características de cada un deles. 

 

3. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

A empresa CARSA, dedicada á fabricación de automóbiles, ten que tomar a decisión de fabricar ela 

mesma os volantes para os coches  ou comprarllos a unha empresa auxiliar (a empresa auxiliar véndelle 

cada volante a un prezo de 400 euros). Se CARSA decide fabricar ela mesma os volantes, incorre nuns 

custos fixos de 30.000 euros ao ano e cada volante que fabrique terá un custo variable medio de 150 

euros. Pídese: 

3.1.- Que decisión debe tomar se a súa produción é de 145 coches ao ano? Razoa a resposta. (1 pto).  

3.2.- Baseándote nunha representación gráfica explica a partir de que nivel de produción á empresa lle 

resulta preferible fabricar os seus propios volantes. (1 pto.)  

3.3.- Se a empresa auxiliar baixa o prezo dos volantes a 300 euros a unidade, Como afectaría este cambio 

á decisión de comprar ou fabricar os volantes? (0,5 ptos.) 

 

4. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

Unha determinada empresa ten que decidir sobre a oportunidade de levar a cabo un proxecto de 

investimento que supón realizar un desembolso inicial de 8 millóns de euros. O proxecto ten unha 

duración estimada de dous anos e a empresa estima que o devandito proxecto lle proporcionará uns fluxos 

netos de caixa de 4 millóns o primeiro ano e de 5 millóns o segundo ano. Pídese: 

4.1.- Calcular a Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) do proxecto. (1 pto.) 

4.2.- Calcular o Valor Actual Neto (VAN) do proxecto se o custo do diñeiro é do 12 %. (1 pto.) 

4.3.- Tomando como referencia os resultados dos apartados anteriores, valorar a conveniencia ou non de 

levar a cabo o devandito proxecto. (0,5 ptos.) 


