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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 B 

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

 

1.1.- Que se entende por cota de mercado dunha empresa? 

1.2.- Pon dous exemplos de impostos directos e un exemplo de imposto indirecto. 

1.3.- Que se entende por amortizar un ben? 

1.4.- Menciona as funcións nas que pode descompoñerse a función de dirección da empresa. 

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

 

2.1.- O crecemento empresarial: Concepto, obxectivos e estratexias. 

 

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

 

Supermercados MARKETALI S.A. é unha cadea de vendas ao por menor de produtos alimenticios cuxo 

balance referido ao último exercicio inclúe a seguinte información (valores expresados en euros): 

 

Provedores: 11.243.879; Locais comerciais: 5.965.765; Existencias de mercadorías: 11.732.143, Acredores: 

1.053.961; Mobiliario: 2.000.000; Maquinaria: 2.987.173; Elementos de transporte: 3.622.000, Clientes: 

2.109.000; Caixa: 1.000; Préstamos bancarios a curto prazo: 8.496.157; Equipamento informático 

(ordenadores, impresoras, etc.): 1.050.000. 

 

Pídese: 

3.1.- Agrupar o balance por masas patrimoniais e determinar o valor do patrimonio neto. (1 pto.) 

3.2.- Determinar o ratio de liquidez (RL= Activo corrente/Pasivo corrente) e o ratio de endebedamento [RE= 

Pasivo/ (Patrimonio neto + Pasivo)]. (1 pto.) 

3.3.- Comenta os resultados obtidos no apartado anterior facendo referencia a posibles problemas de liquidez 

e de solvencia. (0,5 ptos.) 

 

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

Dada a información contida no seguinte cadro sobre a produción (medida en unidades producidas) e os 

custos (expresados en euros) dunha empresa hipotética  

 

Produción 1 2 3 4 5 6 7 8 

Custos  

Totais 
50 65 77 85 90 108 150 200 

Pídese: 

 

4.1.- Calcular os custos medios totais e os custos marxinais para os distintos niveis de produción. (1 pto.) 

4.2.- Representar graficamente as funcións de custos totais, custos medios e custos marxinais. (1 pto.) 

4.3.- Comentar os resultados obtidos nos apartados anteriores. (0,5 ptos.) 


