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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 B 

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

 

1.1. -¿Cales son as principais áreas funcionais ou de actividade dunha empresa? 

1.2. - No ámbito das técnicas de produción, explica brevemente a diferenza entre produción artesanal e en 

serie. Pon un exemplo. 

1.3.- ¿Que se entende por prazo de recuperación ou pay back? ¿Para que se utiliza? ¿Cal é o seu principal 

inconveniente? 

1.4. - Explica brevemente a diferenza entre rendibilidade financeira e rendibilidade económica. 

 

2. - Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

 

2.1. - O período medio de maduración: concepto, subperíodos que o compoñen e interpretación. 

 

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

 

A empresa FLOOR S.L., dedicada á colocación de chans de madeira conta con 30 empregados, cada un 

dos cales ten unha xornada laboral de 8 horas diarias e traballa 260 días ao ano. A empresa coloca un total 

de 312.000 metros cadrados de chan ao ano. Pídese: 

 

3.1. - Calcular a produtividade de cada empregado por hora traballada. (1 pto.) 

3.2. - Se a produtividade media das empresas do sector é de 6 metros cadrados por hora traballada, 

calcular a porcentaxe en que debería aumentar a produtividade da empresa para equipararse a devandita 

media. (1 pto.) 

3.3. - Suxerir algún tipo de medida que poida contribuír a conseguir unha mellora da produtividade na 

empresa. (0,5 ptos.) 

 

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

 

Unha empresa presenta as seguintes partidas no seu balance final do último exercicio 

económico (valores en euros): 

Elementos de inmobilizado material: 300.000; existencias: 30.000; préstamos recibidos a 

devolver e n  9  a nos: 76.500; saldo en contas correntes: 10.000; préstamo recibido dunha 

entidade de crédito a devolver en 6 meses: 12.500; dereitos de cobramento sobre clientes: 

4.000; patentes: 25.000. Pídese: 

 

4.1.- Confeccionar o balance agrupándoo en masas patrimoniais e determinar o valor do capital social. (1 

pto.) 

4.2.- Calcular o fondo de manobra por dúas vías distintas e comentar ambas as dúas. (1 pto.) 

4.3.- Calcular o ratio de garantía [G = activo total/(pasivo corrente + pasivo non corrente)] e comentar o 

resultado. (0,5 ptos.) 


