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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 

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

escollida 

OPCIÓN A 

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

 

1.1.- Cita dúas posibles causas de extinción do contrato de traballo.  

1.2.- ¿Como se denominan os títulos representativos do capital social dunha Sociedade de 

Responsabilidade Limitada? Sinala unha diferenza con respecto ás accións das Sociedades Anónimas.  

1.3.- ¿Que se entende por división do traballo? Explica brevemente como inflúe sobre a produtividade. 

1.4.- ¿Cal é a principal finalidade da Memoria presentada por unha empresa?  

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

2.1.- Os custos de produción: concepto, criterios de clasificación e explicación do significado de cada un 

dos tipos de custo identificados.  

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

Unha empresa presenta, a 31 de decembro do exercicio, a seguinte información do seu patrimonio 

(valores expresados en euros): 

- Terreos: 100.000 

- Débedas a longo prazo: 60.000 

- Reservas: 70.000 

- Caixa: 10.000 

- Construcións: 150.000 

- Maquinaria: 70.000 

- Amortización acumulada do inmobilizado material: 20.000 

- Mercadorías: 30.000 

- Acredores a curto prazo: 50.000 

- Provedores: 80.000 

- Bancos: 20.000 

- Clientes: 120.000 

 

Pídese: 

3.1.- Ordenar o balance por masas patrimoniais e determinar o valor do capital social. (1 pto.) 

3.2.- Calcular as ratios de liquidez ou solvencia a curto prazo [L = (Activo Corrente/Pasivo Corrente)] e 

de garantía ou solvencia total [G = Activo /(Pasivo Corrente + Pasivo non Corrente)]. (1 pto.) 

3.3.- Comentar brevemente os resultados obtidos no apartado anterior. (0,5 ptos.) 

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

Unha empresa ten que decidir se é rendible unha inversión que lle ofrecen para dous anos. As 

características da inversión son: desembolso inicial 12.000 euros; fluxo de caixa esperado do primeiro ano 

7.000 euros; fluxo de caixa esperado do segundo ano 6.000 euros. Sabendo que o tipo de interese do 

capital é do 8%, pídese: 

4.1.- Calcular o VAN da inversión. (1 pto.) 

4.2.-  Calcular a TIR da inversión. (1 pto.) 

4.3.- De acordo cos resultados obtidos nos apartados anteriores, ¿resultaría recomendable a inversión? 

Xustifica a resposta. (0,5 ptos.) 

 


