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men està form
mat per tres apartats:
L'exam
A) 20 PREGUNTES TIPUS
T
TEXT: un encert val 11, l'error ‐0'34
4, i si no es con
ntesta 0 → va lor 3/10
A) PREGUNTES PER
R DESENVOLUPAR → valor 11/10.
B) EXEERCICIS → valor 6/10
m preguntis una resposta
No em
No em
m preguntis que et doni un
na pista
No em
m preguntis sii has contesta
at correctameent
LLEGEEIX BÉ L'ENUN
NCIAT, i llavorrs pots pregunntar‐me que aclareixi
a
algun
n cosa
A) PREEGUNTES TIPU
US TEST
plica que:
1.‐ L'eescassetat imp
a) Maanquen algunss bens que abans es teníem
m però al llarg del temps s'h
han anat esgottant
b) Es d
desitgen més bens dels que
e es disposen
c) El ggovern no ens dóna tot el que necessitem
m
d) El ccost d'oportun
nitat dels bens és sempre ddecreixent
p
una gran
g
quantitatt, per sota de la frontera de
e possibilitatss de producció
ó signi‐
2.‐ Si un país està produint
fica que:
a) Està produint tott el que pot
ma possible
b) Esttà utilitzant elss recursos de la millor form
ducció són enoormes, i no les està aprofita
ant
c) Les seves possibiilitats de prod
o ho fa de man
nera eficient.
d) No està utilitzant tots els seuss recursos dispponibles, o no
ots els punts so
obre la Fronte
era de Possibi litats de Producció són:
3.‐ To
a) Com
mbinació de bens
b
ineficaço
os
b) Com
mbinació de bens
b
eficaços
c) Com
mbinació de bens
b
que no ess poden assol ir productivam
ment
d) Cap
p de les anteriors no és correcte
e caracteritze
en per:
4.‐ Elss bens lliures es
a) Serr il∙limitats i seer propietat pública
b) Serr il∙limitats i prropietat d' alggú
c) Serr il∙limitats i no
o ser propieta
at de ningú
p de les anteriors no és certa
d) Cap
uè és el cost d'oportunitat?
d
?
5.‐ Qu
a) La vvaloració d'un
n bé en relació
ó al que renunncies per tenirr‐lo
b) El d
dret a renunciiar a uns diners que sempree van bé tenirr‐los
c) Les oportunitats perdudes perr viure a un sisstema econòm
mic determina
at
d) Less rebaixes delss grans magattzems
é or" fa referrència a:
6.‐ La coneguda fraase "el temps és
d
a) La iidea del cost d'oportunitat
b) El d
desenvolupam
ment econòmiic
c) Nom
més és una dita popular
d) És n
duir
necessari el teemps per prod
7.‐ Si tinc un examen d'economia al dia segü ent, però deccideixo anar al cinema en ccomptes de descan‐
sar, i eem gasto 5 eu
uros, el cost d'oportunitat dd'anar al cinem
ma seria:
a) Només els 5 euro
os
pendrà del resultat de l'exa
amen
b) Dep
c) Dep
pèn únicamen
nt del tipus de
e descans que vaig perdre per
p anar al cinema
d) És el que em po
odria haver co
omprat amb eels 5 euros, i a més a més el
e temps que vaig perdre de
d des‐
cans.

1

c
a l'economia fa refeerència a:
8.‐ El concepte de capital
mprar accionss en Borsa
a) Com
b) Com
mprar una part de la propie
etat d'una em
mpresa
c) Un dels tres recu
ursos productiius
d
a una em
mpresa per paggar als credito
ors
d) Prééstec que es dona
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n pare ha decidit pagar‐li al seu fill estud is perquè tinggui una professsió. Es pot afiirmar que:
9.‐ Un
a) El p
pare ha fet una inversió
b) El ffill ha invertit en capital hum
mà
c) El fill ha invertit en
e capital real
p de les anteriors, donat qu
ue fer un curs no té res a ve
eure amb inve
ertir
d) Cap
10.‐ La resposta a la pregunta: Per a qui produuir?, fa referència:
dors
a) Si ees produeix peer a consumid
b) Si ees produeix peer a treballado
ors o capitalisstes
c) A co
om es distribu
ueix la produccció entre els individus d'un
n país
d) A si un país ajuda als més pob
bres
Una economia mixta es cara
acteritza perq uè:
11.‐ U
a i l'altra subd
a) Unaa part de l'eco
onomia està desenvolupad
d
desenvolupada
b) És u
una economiaa de mercat en la que interrvé l'Estat
c) És u
una economiaa centralitzada
a en la que l'EEstat permet l'existència de propietat priivada
d) És u
una economiaa en la que exxisteixen moltees empreses públiques
p
12.‐ EEn un sistema de planificació centralitzadda en què es basen les empreses per asssolir els seus objec‐
tius?
a) En assolir la màxxima satisfacciió pels seus cllients
b) En assolir el màxxim benefici
ats per les auttoritats
c) En aassolir els objectius ordena
d) Cap
p de les anteriors no és correcte
d mercat:
13.‐ En un sistema d'economia de
usquen la distrribució de la rriquesa
a) Less empreses bu
b) Less empres busq
quen maximitzzar el beneficii minimitzant costos totals
c) És l'empresa qui decideix què produir i en qquina quantitaat
c
d) La b) i la c) són correctes
mia de planificcació centralittzada la ineficiència ve donada pel fet dee que:
14.‐ En una econom
pietari dels miitjans de prodducció
a) L'Esstat és el prop
b) És d
difícil per l'Esttat fer una pre
evisió de quinnes seran les necessitats
n
de bens i serveiss de cada ciuttadà
c) Hi h
hagi una millo
or distribució de
d la riquesa
d) Els països comun
nistes es gaste
en els diners een armes
mia capitalista
a pura –tambbé dita d’econ
nomia de mercat‐ els probl emes econòm
mics es
15.‐ EEn una econom
resoleen:
a) Deiixant que passsi el temps
b) En virtut de les mesures
m
que pren
p
el Gover n
òmic busqui e l seu propi intterès
c) Deixant que cadaa agent econò
òmic busqui l’’interès del Paaís
d) Deiixant que cada agent econò
16.‐ U
Una economia de planificació centralitzadda és aquella::
a) Que s'organitza de
d manera molt eficient
os
b) En la que el mercat ocupa un lloc secundarri en l'assignacció de recurso
és d'un pla ecoonòmic pren totes
t
les decissions
c) En la que les autoritats a travé
es a que hi ha propietat privvada dels mitjans de
d) En la que les auttoritats elaborren un pla ecoonòmic gràcie
ucció
produ
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Què signifiquen les sigles R+
+D+i?
17.‐ Q
a) Reeestructuració,, desenvolupa
ament i immeddiatesa
b) Reccerca, desenvvolupament i innovació
c) Recconeixement, desenvolupament i improvvisació
d) Ren
ndibilitat, Dissseny i innovacció

Una empresa que
q fabrica ba
arrets, necess ita 8 hores d'u
un treballador per fabricar‐‐ne 56:
18.‐ U
a) La p
productivitat del factor treball és de 56 bbarrets
b) La productivitat del factor treball no es pott quantificar sinó hi han mé
és dades
productivitat del capital (m
màquines) és dde 56 barrets
c) La p
d) La productivitat del factor treball és de 7 baarrets/hora
19.‐ Si l'empresa A ven a B per valor de 15.0000 €, 1.000 uniitats d'ossets de peluix, i poosteriorment B ven
0 €:
les 1.0000 unitats als consumidorrs finals per vaalor de 25.000
a) La p
producció d'A
A ha sigut de 15
1 €/unitat
b) La rendibilitat deel factor capital d'A ha sigutt de 15 €/unittat
p
ha sigutt de 10 €/unitaat
c) El vvalor afegit deels ossets de peluix
d) Cap
p de les respo
ostes anteriorss és correcte
na expenedora que pots coomprar Coca‐C
Cola, Fanta de taronja i de l limona:
20.‐ En una màquin
una forma de vendre al dettall
a) És u
b) És u
un canal de distribució
c) Perrtany a una em
mpresa detalliista o de vendda al detall
d) Tottes les anterio
ors són correcctes

NTES A DESEN
NVOLUPAR
B) PREGUN
Dibuixa mitjan
nçant un gràficc el Flux Circu lar de la Rend
da d'una economia mixta (laa que hem esttudiat
B.1) D
a classe). No cal qu
ue expliquis el gràfic però siintetitza què fa
f cada agent econòmic.
C) EXERCICISS
mós país Espa
anyisland és uun bon lloc on
n viure. Però donada
d
la sevva prosperitatt altres
Exercici C.1.‐ El fam
uadir a
païsoss envejosos i enemics del món lliure volen conquerir‐lo. Per aquest motiu,, ha de dissu
aquessts enemics faabricant armes. I alhora, ha de procurar mantenir
m
el benestar de la seva població
ó cons‐
truintt hospitals perr la gent més necessitada. SSi destina recursos per a un
na cosa els haa de deixar de
e desti‐
nar peer a l'altra.
overn d' Espan
nyisland ha coonsultat amb un Consell de
e savis i persoones doctes en
e eco‐
El Preesident del Go
nomiaa i li han plantejat diferents possibilitatss de producció
ó. Les diferents possibilitatts que li han plante‐
p
jat al 1990 són les següents:
s
FPP 11990
FU
USELL

0

3.0000

6.000
0

8.000

HO
OSPITAL

9

7

4

0

a prosperat enncara més. Pe
erò també els seus enemicss. Per la qual cosa a
Passats els anys Espanyisland ha
dent del Gove
ern ha tornat a demanar consell. Les differents combiinacions de produc‐
l'any 22014 el Presid
ció qu
ue li han planttejat el Consell de Savis ha eestat aquestaa:
FPP 22014
FUSELL

0

3.000

6.000

9.000

12.000

144.000

HOSSPITAL

2
22

21

17

12

8

0
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bilitats de Prodducció de 199
90:
Respeecte a la Fronttera de Possib
B
B.1.‐ Dibuixa laa gràfica. Què és la FPP?
B
B.2.‐ Assenyalaa al gràfic les coordenadess d'una combinació ineficient de produccció. Quines co
oorde‐
n
nades has esco
ollit? I digues per què és ineeficient.
Respeecte a la FPP 2014:
2
B
B.3.‐ Dibuixa laa gràfica.
B
B.4.‐ El Presideent del Goverrn decideix laa combinació (12.000,8). Éss a dir, fabricaar 12.000 fusells i 8
h
hospitals. Ara bé, si decidíss renunciar a fabricar 12.0
000 fusells pe
er 9.000 fusel ls, quants ho
ospitals
m
més podria con
nstruir el País? Indica la op eració matem
màtica que fas per tal que ppugui veure‐la.
B
B.5.‐ Assenyalaa un punt inabastable per FPP 1990 i allhora ineficient per la FPP 2014. Quiness coor‐
d
denades has escollit?.
B
B.6.‐ Què vol dir
d que la FPP
P de 1990 s'haagi "expandit"" o traslladat cap a la "dret
eta" segons indica la
FPP de 2014?
f a banda on
o poder anottar les coorde
enades o combinacions de producció de
e la
[Tens un gràfic en full
bilitats de Producció]
Frontera de Possib
ar el
Exercici C.2.‐ Llindaar de Rendibiliitat o Punt Moort. Segons les dades que figuren a la tauula, cal calcula
ontinuació i anotar‐ho a la taula, tot sab
bent que el Pre
eu de Venda aal Públic (PVP) és de
que es demana a co
d decimals als càlculs.
tres eeuros per unittat produïda. Cal fer servir un mínim de dos
a) Emplena les dades que manquen al qquadre adjuntt
b
b) Digues si els
e Costos Uniitaris i els Costtos Marginalss són creixentss o decreixentts. I per què?
c) Dibuixa la funció d’Ingre
essos i Costoss Totals. Per què
q la funció de
d Costos Totaals té la forma
a que
té?
d
d) Digues a quina
q
produccció ens trobem
m el Punt Morrt –o també an
nomenat, Llinddar de Rendib
bilitat?
I quina carracterística co
ompleix aquesst punt? Dibuiixa‐ho a la grà
àfica.
dica clarament la fórmula que
q fas servir per realitzar els càlculs i anota alguns dd'exemples pe
er tal
[Ind
q pugui sab
que
ber com els esstàs fent, sinó
ó ho fas així no
o ho corregiréé]
Producció

Ingressos

Cost Fix

P
0,00

I

CF

Co
ost
Tottals
CT
5,0
00

Cost
Variablle
Cv

1,00

6,9
93

2,00

8,7
73

3,00

10,,40

4,00

12,,00

5,00

13,,33

6,00

14,,60

7,00

15,,73

8,00

16,,73

9,00

17,,60

10,00

18,,33

4

Re
esultat

Cost
Unnitari ó Mig

R

Cmi

Cost
Marginal
Cma
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