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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.- Que significa que as cooperativas carecen de finalidade lucrativa? 

1.2.- Menciona dous métodos de obtención de información para a investigación de mercados. 

1.3.- Explica brevemente a influencia do poder de negociación dos clientes como forza competitiva que 

actúa no sector en que compite unha empresa. 

1.4.- Describe brevemente que se entende por unha estrutura de organización funcional. 

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

 

2.1.- Limiar de rendibilidade: concepto, cálculo e representación gráfica. 

 

 

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

A información relativa aos ingresos e gastos dunha empresa hipotética ao longo do último exercicio son 

os que figuran a continuación (valores expresados en euros): 

 

Vendas: 1.315.000; Seguridade Social a cargo da empresa: 72.000; Intereses por desconto de efectos: 

23.000; Consumo de mercadorías: 603.000; Alugueiros: 20.000; Soldos e salarios: 257.000; Reparacións 

e conservación: 5.000; Subministracións: 10.000, Publicidade: 5.000; Primas de seguros: 2.000; 

Transportes: 15.000, Amortización do inmobilizado: 80.000, Dividendos de accións: 5.000, Intereses 

pagados por débedas: 70.000, Rendementos de activos de renda fixa: 2.000;  Perdas derivadas de venda 

de elementos do inmobilizado: 69.000; Imposto sobre beneficios: 31.000.  

 

Pídese: 

 

3.1.- Determinar o resultado de explotación. (1 pto.) 

3.2.- Calcular o resultado financeiro. (1 pto.) 

3.3.- Determinar o resultado do exercicio despois de impostos.(0,5 ptos.) 

 

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

 

Unha empresa que se dedica á fabricación de ladrillos conta con 16 obreiros que traballan oito horas 

diarias. O salario por hora que percibe cada traballador é de 10 euros. Nunha xornada de traballo de 8 

horas prodúcense 20.480 ladrillos. A empresa está valorando a opción de  comprar e instalar un forno 

novo capaz de producir 30.000 ladrillos ao día. 

 

Pídese, 

4.1.- Calcular a produtividade do traballo co forno antigo e co forno novo. (1 pto.) 

4.2.- Calcular a variación da produtividade do traballo se a empresa decide instalar o forno novo. (1 pto.) 

4.3.- É necesario utilizar o salario por hora para calcular a produtividade do traballo?. Xustifica a túa 

resposta. (0,5 ptos.) 

 


