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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 

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

 

OPCIÓN A 

 

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

 

1.1.- ¿Cales son os principais trazos que definen o empresario segundo as visións de Knigh e 

Schumpeter? 

1.2.- ¿Que se entende por efecto externo negativo dunha actividade produtiva? Pon un exemplo. 

1.3.- ¿En que consiste o método ABC e para que se utiliza? 

1.4. - Enumera as fases do ciclo de vida dun produto. 

 

 

 

2. - Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

 

2.1. - A responsabilidade social e ambiental da empresa e o balance social (concepto, obxectivo e 

indicadores). 

 

 

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

A un empresario preséntanselle dúas alternativas de inversión: 

Proxecto A: Supón un desembolso inicial de 400.000 euros, ten unha duración de dous anos e xera uns 

fluxos de caixa de 200.000 euros o primeiro ano e 218.400 euros o segundo. 

Proxecto B: Colocar os 400.000 euros nun depósito bancario a prazo fixo a 2 anos, cunha rendibilidade 

anual garantida do 5%. Pídese: 

3.1. - Calcular o TIR do Proxecto A. (1 pto.) 

3.2. - Calcular o VAN do Proxecto A para unha taxa de desconto do 5%. (1 pto.) 

3.3. - Razoar cál das dúas alternativas é máis conveniente para o empresario atendendo ao criterio da 

rendibilidade. (0,5 ptos.) 

 

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

 

Unha empresa fabricante de audiófonos incorre nuns custos fixos anuais de 30.000 euros, sendo os custos 

variables por unidade producida de 10 euros. O prezo ao que pode vender os audiófonos é de 25 euros. 

Pídese: 

4.1. - Calcular cántos audiófonos ten que vender a empresa para alcanzar o seu limiar de rendibilidade. (1 

pto.) 

4.2. - Determinar o beneficio da empresa no último exercicio, sabendo que vendeu 3.000 unidades. (1 

pto.) 

4.3. - Se no próximo exercicio incorre nuns custos fixos de 37.500 euros e prevé seguir vendendo 3.000 

audiófonos, determinar o prezo que lle permitiría á empresa obter o mesmo beneficio que no último 

exercicio. (0,5 ptos.) 


