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L'examen està format per tres apartats: 

A) 23 PREGUNTES TIPUS TEST → Un encert 1 punt. Error -1/3. Blanc 0. →valor  4/10 de la nota 

B) PREGUNTES PER DESENVOLUPAR → valor 6/10 → n'hi han sis tria'n dues. 

 Al tema 1 hi han dos preguntes, escull una → valor 3/10 

 Al tema 2 hi han quatre preguntes, escull una → valor 3/10 

 

23 PREGUNTES TIPUS TEST  
(només 1 de les 4 és correcte) 

 
1. L'empresari capitalista com a propietari dels mitjans de producció és un concepte 
que comença a fer servir: 
a) Adam Smith (1723-1790). 
b) John Kenneth Galbraith (1908-2006). 
c) Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). 
d) Frank Hyneman Knight (1885-1972). 
 
2. El 99% de les empreses a Espanya són: 
a) Empreses grans. 
b) Empreses mitjanes. 
c) Empreses petites i mitjanes (PIMES). 
d) Microempreses. 
 
3. L’objectiu bàsic de l’empresa és: 
a) Maximitzar els beneficis. 
b) Maximitzar el beneficis, minimitzant costos. 
c) Enriquir-se sigui com sigui. 
d) Crear llocs de treball. 
 
4. La funció de l’empresa dins del sistema econòmic és 
a) Consumir. 
b) Retribuir el consum de productes. 
c) Aportar els factors de producció. 
d) Subministrar béns i serveis. 
 
5. Un canvi legal, com per exemple el nombre d’hores que ha de treballar una 
persona a la setmana afecta a: 
a) L’entorn específic de l’empresa. 
b) L’entorn general de l’empresa. 
c) No te perquè afectar a l’empresa. 
d) Tant el general com a l’específic. 
 
6. L’empresa té una responsabilitat social en temes com: 
a) Medi ambient. 
b) Relacions laborals internes. 
c) Relacions tant amb els seus clients com amb els seus proveïdors. 
d) Amb tots aquests aspectes. 
 
7. Digues quina d’aquestes àrees funcionals pròpiament dita no trobaries en una 
bugaderia (és un servei). 
a) Recursos humans. 
b) Comercial. 
c) Finançament i inversió. 
d) Producció. 
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8. Una empresa que la seva activitat és l’elaboració de conserves de peix per tany al 
sector: 
a) Primari 
b) Secundari 
c) Terciari 
d) Quaternari 
 
9. Per classificar les empreses segons la seva mida s’ha de tenir en compte: 
a) El nombre de treballadors 
b) El nombre de màquines. 
c) El nombre de sucursals que té l’empresa. 
d) El nombre de factures que fa a l’any independentment del seu import. 
 
10. Els proveïdors de l’empresa formen part del: 
a) Entorn general 
b) Entorn específic 
c) Els proveïdors no formen part de l’entorn 
d) Cap de les respostes anteriors és correcte. 
 
11. Una de les funcions de l’empresari és: 
a) Dissenyar un pla d’acció i gestionar-lo. 
b) Cobrar més que ningú. 
c) Aportar tot el seu patrimoni a l’empresa. 
d) Cap d’aquestes funcions és pròpia d’un empresari. 
 
12. Les societats personalistes poden ser: 
a) De responsabilitat limitada. 
b) Anònimes. 
c) Col·lectives. 
d) Laborals. 
 
13. La societat cooperativa: 
a) Únicament la poden formar persones jurídiques. 
b) És una societat d’interès social. 
c) S’ha d’inscriure en el registre mercantil. 
d) Únicament la poden formar persones físiques. 
 
14. Els beneficis que es reparteixen en una societat anònima s’anomenen: 
a) Dividend passiu. 
b) Dividend actiu. 
c) Reserves. 
d) Interessos. 
 
15. Quina d’aquestes afirmacions sobre l’empresari individual és falsa? 
a) Ha se ser major d’edat. 
b) Ha de tenir plena disponibilitat dels seus béns. 
c) La raó social pot ser qualsevol nom. 
d) Per constituir aquest tipus d’empreses no fa falta capital mínim. 
 
16. La societat civil privada: 
a) La forma una persona física.  
b) Té personalitat física. No té personalitat jurídica pròpia 



31/10/2013-a 

Departament de Ciències Socials 

Primer Batxillerat 

ECONOMIA DE L'EMPRESA 

Curs 2013-14 

3 

 

 
 
c) Té personalitat jurídica. 
d) Té responsabilitat limitada. 
 
17. La societat limitada nova empresa: 
a) Té un nombre mínim de cinc socis en el moment de la constitució. 
b) Té el mateix capital mínim que la SA. 
c) Té un nombre màxim de cinc socis en el moment de la constitució. 
d) No té un capital màxim. 
 
18. Digues quina és la resposta correcta: 
a) El capital d’una SL està dividit en accions i no pot ser inferior a 3.000 €. 
b) En la SA el capital no pot ser inferior a 60.000 €, i les aportacions només poden ser 
en diners. 
c) En la SA el capital està dividit en participacions. 
d) Cap de les respostes anteriors no és correcta. 
 
19. Una societat de responsabilitat limitada té el seu capital en forma de: 
a) Accions. 
b) Participacions. 
c) Tant pot ser acció com participació, s' han de posar d' acord. 
d) Obligacions. 
 
20. La societat laboral: 
a) Pot ser anònima o limitada. 
b) Té responsabilitat il· limitada 
c) Tots els treballadors han de ser socis 
d) No té nombre mínim de socis. 
 
21. Una SA laboral: 
a) Pot reunir, a més de socis treballadors, socis no treballadors. 
b) No ha de fer necessàriament una activitat mercantil. 
c) N’hi ha prou que el 25 % de les accions pertanyi als socis treballadors. 
d) El seu capital està dividit en participacions. 
 
22. En el moment de constituir una societat anònima, el capital social escripturat: 
a) No ha d’estar ni subscrit ni desemborsat. 
b) Pot estar parcialment subscrit i parcialment desemborsat. 
c) Ha d’estar totalment subscrit i totalment desemborsat. 
d) Ha d’estar totalment subscrit i pot estar parcialment desemborsat. 
 
23. Una empresa individual és: 
a) Una associació de dos o més persones amb la intenció de portar un negoci. 
b) Una empresa propietat d' una sola persona que rep tots els guanys i suporta tots les 
riscos. 
c) Una societat amb personalitat jurídica pròpia. 
d) Un tipus de societat anònima formada per un únic soci. 
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PREGUNTES PER DESENVOLUPAR: 
 
Tema 1: 
A) Explica el flux de la renda simple que s'estableix entre les empreses i les 
famílies. Expressa-ho, també, gràficament. 
B) Explica el corrent (o flux) real i financer que s'estableix entre l'empresa i el 
món exterior. Expressa-ho, també, gràficament. 
 
Tema 2: 
C) Explica les característiques generals de la Societat Anònima. 
D) Explica les característiques generals de la Societat Limitada. 
E) Explica les característiques d' una empresa on el titular de l'explotació és 
persona física. 
F) Explica com s'organitzen els òrgans de govern de la Societat Anònima. 
 


