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L'examen està format per tres apartats:
A) 10 PREGUNTES TIPUS TEST → Un encert 1 punt. Error -1/3. Blanc 0. →valor 3/10 de la nota
B) EXERCICI FPP → cada apartat val el mateix → valor 5/10
C) PREGUNTES PER DESENVOLUPAR → valor 2/10 → n'hi han tres tria'n una.

A) 10 PREGUNTES TIPUS TEST
1.- Respecte a l' escassetat com a concepte dins l'àmbit de l'economia:
a) L'escassetat econòmica fa referència a la pobresa de recursos per viure.
b) L'escassetat econòmica és comuna a tots els països.
c) L'escassetat relativa afecta per tothom per igual.
d) Afortunadament l'escassetat econòmica no és pressent en la societat en que vivim.
2.- Respecte al cost d'oportunitat:
a) L'escassetat econòmica no té res a veure amb el cost d'oportunitat.
b) No totes les decisions impliquen renunciar a les opcions rebutjades.
c) El cost d'oportunitat no sempre és present en les decisions que es prenen.
d) El cost d'oportunitat existeix perquè l'escassetat de recursos ens obliguen a triar.
3.- Respecte a donar satisfacció a les necessitats humanes:
a) Els bens de producció (o bens de capital) són necessaris per realitzar una activitat
productiva.
b) Malgrat el seu nom els ben lliures són bens de producció limitada, com per exemple els
peixos del mar, perquè viuen lliures.
c) Podem consumir els bens intermedis a més bon preu perquè encara no han sigut
transformats del tot.
d) Són bens públics aquells que estan exposats al públic i tothom els pot veure.
4.- Respecte a les activitats econòmiques que fan possible la satisfacció podem dir:
a) Quan parlem en aquest context del concepte de distribució ens referim al transport
terrestre, marítim o bé aeri dels bens que es poden consumir.
b) Les empreses decidiran què produir pensant estrictament en un preu elevat i el mínim cost
possible.
c) L'estudi de la producció i la distribució són de l'àmbit econòmic, el consum del sociològic.
d) Les necessitats humanes es satisfan mitjançant el consum, que pot produir-se gràcies a
l'existència de la producció i la distribució.
5.- Referent als recursos productius o factors de producció:
a) Els factors de producció són els elements bàsics emprats pels consumidors per satisfer les
seves necessitats.
b) El capital és de tots el principal factor productiu perquè sense ell els consumidors no
podrien comprar res.
c) Els recursos naturals també s'anomenen factor productiu 'terra' i són els que provenen de la
natura.
d) El treball no és un factor productiu important perquè les màquines el poden substituir a més
bon preu que contractant un treballador.
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6.- Referent als diferents sectors en que es divideix l'activitat econòmica d'un país:
a) La mineria pertany al sector secundari perquè avui en dia el carbó és secundari respecte el
petroli.
b) Una empresa que fabrica planxes de vidre pertany al sector secundari.
c) La sanitat i l'educació pertanyen al sector primari de l'economia.
d) El sector terciari fa referència a la terciarització de l'economia: consumidor, empresa i
administració pública.
7.- Anem a estudiar les possibilitats de producció:
a) En una societat en que tots els bens es fan artesanalment no existeix tecnologia.
b) En funció del capital de que disposi una empresa escollirà una tecnologia o una altra,
mentre sigui rendible.
c) La frontera de possibilitats de producció (FPP) ens indica que en les societats modernes i
industrialitzades és poc rellevant el cost d'oportunitat perquè es produeix al màxim de les
possibilitats de producció.
d) Mentre més creixi la població d'un país més creixement econòmic n'hi haurà, amb
independència de la tecnologia emprada.
8.- Referent als sistemes econòmics mitjançant els quals es pot organitzar una societat:
a) Fa quinze mil anys l'organització social dels petits grups humans estava basada en el sistema
que s'anomena caçador/recol·lector. Però no podem parlar d'economia en aquest tipus de
societat perquè no existien pràcticament els intercanvis o transaccions: la cacera i la
recol·lecció es posava en comú a la tribu.
b) La propietat privada dels mitjans de producció va ser la solució que es va donar als països
comunistes (sistema d'economia de planificació centralitzada) per organitzar la societat i
satisfer així les seves necessitats amb recursos escassos alhora que el govern establia fórmules
de repartiment de la riquesa per a la població.
c) En l'economia de mercat, les vendes i els preus són la clau del bon funcionament del
sistema. Però el preu el pot establir l'Estat perquè és el propietari dels mitjans de producció, i
d'aquesta manera es reparteix la riquesa millor i s'aconsegueixen grans taxes de creixement
econòmic.
d) En els sistemes comunistes no existeix la moneda, perquè tots els bens es posen en comú.
9.- Respecte a la economia com a ciència:
a) L'economia és una ciència natural que es divideix en: microeconomia i macroeconomia.
b) L'economia es divideix en microeconomia i macroeconomia. En el primer cas l'estudi
científic es fa sobre empreses petites que influeixen poc sobre l'economia, i en el segon cas
sobre empreses grans que influeixen considerablement sobre l'economia.
c) La microeconomia analitza individualment els agents econòmics i les relacions existents
entre ells.
d) Cap de les respostes anteriors és correcte.
10.- Sobre les necessitats:
a) Les necessitats que han de satisfer els individus d'una societat s'acostumen a classificar en:
necessitats primàries, secundàries i terciàries.
b) Les necessitats dels individus són les mateixes independentment de la classe social, l'època
històrica, la zona geogràfica o l'edat. Això és així perquè tots tenim la necessitat d'alimentarnos per sobreviure.
c) L'escassetat econòmica és diferent segons el país o la persona del que estem estudiant.
L'escassetat econòmica és més gran als països del tercer mon.
d) Cap de les respostes anteriors és correcte.
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B) EXERCICI FPP.
1.- Al famós país Gominola on tothom vol anar-hi de vacances per dipositar els seus estalvis es
produeixen únicament dos bens. Les unitats de producció dels bens estan expressades en
milers de tones a l'any.
A
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Xocolata
16
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2
0
negre (N)
1.a.- Dibuixa la gràfica corresponent a la Frontera de Possibilitats de Producció (FPP). Quin
significat té aquesta gràfica si és FPP.
1.b.- Assenyala les coordenades d'una combinació ineficient de producció. I digues per què és
ineficient.
1.c.- Assenyala les coordenades d'una combinació inabastable de producció. I digues per què
és inabastable.
1.d.- Si decidim produir la combinació (10,4) [B,N] a quantes unitats haig de renunciar d'N per
produir 4 més de B.
1.e.- El nou govern de Gominola, amb la finalitat d'atreure més estiuejants que dipositin més
estalvis al país, decideix produir més xocolata, per aquest motiu els enginyers inventen una
màquina que permet més producció. En el gràfic anterior, marca la nova FPP que aquí es
descriu:
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1.f.- Assenyala un punt inabastable per la primera FPP i ineficient per la segona FPP.
C) PREGUNTES PER DESENVOLUPAR
1.- Explica en què consisteix organitzar una societat d'un país mitjançant el sistema
d'economia mixta.
2.- Explica què és un recurs productiu o factor de producció. I descriu breument els tres que
tradicionalment es classifiquen a l'economia.
3.- Què són i quins són els agents econòmics.
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