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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 (1 punto cada pregunta) 

1.1.- Explica brevemente dúas das características principais dunha Sociedade de Responsabilidade Limitada.  

1.2.- Explica brevemente unha vantaxe e un inconveniente das PEME. 

1.3.- Que se entende por segmentación de mercados? Pon un exemplo de variable que se pode utilizar para 

levala a cabo. 

1.4.- Que se entende por estrutura organizativa lineal ou xerárquica? Ilustra a túa resposta cun exemplo. 

 

2.  Responda as dúas seguintes cuestións (0, 5 puntos cada cuestión) 

2.1.- Menciona dúas fontes de financiamento externo a longo prazo da empresa.   

2.2.- Menciona un método dinámico de selección de investimentos. 

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

A empresa BIKE S.A, dedicada á fabricación de bicicletas, fabricou e vendeu durante o pasado ano 200.000 

bicicletas. Os seus  ingresos totais obtidos pola venda das bicicletas para ese período ascenderon a 

42.000.000 euros. Os custos fixos do exercicio foron de 6.300.000 euros e os custos variables totais de 

28.000.000 euros. Supoñendo que todas as unidades se venderon ao mesmo prezo, pídese: 

3.1.- Determinar o punto morto ou limiar de rendibilidade da empresa. (1 pto.) 

3.2.-  Representar graficamente a solución do apartado anterior. (1 pto).  

3.3.- Comentar o significado dos resultados obtidos (0,5 ptos.) 

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

Partindo da seguinte información que figura nos balances finais de dúas empresas (valores en euros): 

 Empresa Noroeste Empresa Sueste 

Existencias 40.000 20.000 

Débedas a curto prazo 50.000 80.000 

Inmobilizado material 500.000 700.000 

Clientes 50.000 10.000 

Débedas a longo prazo 200.000 350.000 

Efectivo en caixa 30.000 10.000 

Investimentos financeiros a longo prazo 2.000 4.000 

Pídese: 

4.1.- Calcular o valor dos fondos propios ordenando adecuadamente o balance das dúas empresas. (1 pto.) 

4.2.- Calcular o fondo de manobra de ambas as empresas. (1 pto.)  

4.3.- Cal das dúas empresas ten unha mellor situación financeira? Razoa a resposta (0,5 ptos.) 
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OPCIÓN B 

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (1 punto cada pregunta) 

1.1.- Que se entende por responsabilidade social e ambiental da empresa? Ilustra a resposta cun exemplo. 

1.2.-  Explica como se calcula a rendibilidade financeira dunha empresa. Ilustra a resposta cun exemplo. 

1.3.-  No marco da mercadotecnia mix, explica brevemente unha das estratexias de promoción do produto.  

1.4.- De que depende a motivación das persoas segundo a teoría da xerarquía das necesidades de Maslow ?  

 

2.  Responda as dúas seguintes cuestións (0,5 puntos cada cuestión) 

2.1.- Menciona un dos factores que determinan a localización espacial de actividades industriais.  

2.2.Que nome recibe a estratexia de crecemento interno baseada no desenvolvemento de novos  

produtos? 

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

Unha empresa comercial de subministracións eléctricas dispón de 100 unidades de existencias iniciais dun 

dos seus produtos valoradas en total en 2.000 €. Durante o mes de xaneiro realiza as seguintes operacións: o 

día 5 compra 150 unidades a 25 €, o día 7 vende 200 unidades, o día 18 compra 300 unidades a 28 € e o día 

29 vende 250 unidades. Pídese: 

 

3.1.- Confeccionar a ficha de almacén no mes de xaneiro utilizando o método FIFO. (1 pto.) 

3.2.- Confeccionar a ficha de almacén segundo o método do Prezo Medio Ponderado. (1 pto.) 

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

 

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

Unha empresa analiza dous proxectos de investimento dos que dispón da seguinte información (valores en 

euros): 

Proxecto Desembolso 

inicial 

Pagos ano 1 Cobros ano 

1 

Pagos ano 2 Cobros ano 

2 

Pagos ano 3 Cobros ano 

3 

A 20.000 3.000 13.000 10.000 25.000 2.000 0 

B 80.000 5.000 30.500 10.000 14.500 0 90.000 

Pídese: 

4.1.- Calcular o Pay-back ou prazo de recuperación de ambos os proxectos explicando cal sería preferible 

segundo este criterio. (1 pto.) 

4.2.- Calcular o Valor Actual Neto (VAN) dos dous proxectos supoñendo unha taxa de actualización do 

10%. (1 pto.) 

4.3.- Cal dos dous proxectos sería preferible segundo o criterio do VAN? Que criterio sería preferible? (0,5 

ptos.) 


