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CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
 
 

 
                                  

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior 
2002 

                            
Part específica 

                                  

Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per accedir a cicles formatius de grau superior: 
 
• Restauració. 
• Animació sociocultural. 
• Educació infantil. 
• Integració social 
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Nom i Cognoms:............................................................................................ 
 
Prova d’accés a CFGS. Part específica. Economia. Convocatòria ordinària. 
2002. 
 
A cada pregunta assenyaleu l’opció, única, que considereu adient amb una X a la taula de la pàgina 4. 
La puntuació considera les respostes correctes i cada resposta incorrecta penalitza 0,33 punt. 
 
1) Es considera que els recursos econòmics 

tradicionals són: 
a) l’eficàcia i l’eficiència 
b) capital, treball i terra 
c) tecnologia i recursos humans  
d) famílies, empreses i sector públic 

 
2) Una economia disposa d'una renda de 600 

um destinades al consum. Es pot consumir 
el bé A, de preu (pA=20um) i el bé B, amb 
preu (pB=40um), quin és el cost 
d’oportunitat de consumir una unitat de B 
a) 580 um 
b) deixar de consumir 1 uf de A 
c) 20 um 
d) deixar de consumir 2 uf de A 

 
3) Quin efecte tindria un abaratiment dels 

costos energètics en la corba de l’oferta: 
a) es desplaçaria a la dreta 
b) es desplaçaria a l’esquerra 
c) augmentaria la demanda 
d) pujarien altres costos de producció 

 
4) Direm que som davant d’una externalitat de 

l’activitat econòmica quan trobem: 
a) comerç de saldo positiu amb l’exterior 
b) saldo negatiu en comerç extern 
c) efectes col·laterals recollits en el preu 

dels béns i serveis  
d) efectes positius o negatius no reflectits 

en el preu del bé o servei 
 

5) Si en augmentar un 5% el preu del bé X, la 
quantitat demandada del bé Y disminueix 
en 3%, podem afirmar que es tracta de: 
a) béns preferents  
b) béns complementaris  
c) béns substitutius 
d) béns de producció 

 
6) Si un descens del preu del bé C en un 3%, 

provoca que la quantitat demanada d’aquest 
bé augmenti en un 1’5%. Això indica que:  
a) la demanda és elàstica 
b) la demanda és inelàstica 
c) l’elasticitat/preu és superior a 1. (*) 
d) l’elasticitat creuada és 2. (*) 
(*) valors absoluts, sense signe 

 

7) Tots els factors següents desplacen la corba 
d’oferta del bé D, excepte un canvi de: 
a) la tecnologia disponible 
b) la tendència exportadora 
c) el preu del bé D 
d) el preu dels factors productius  

 
8) Una promoció ens indica que per cada 3 

litres de llet es regala un formatge. Si el 
preu del litre de llet és de 1’2 € i el preu 
d’un formatge és 1 €, indiqueu quin és el 
cost del tercer litre de llet. 
a) 2 € 
b) 2’2 € 
c) 1 € 
d) 0’2 € 

 
9) En una estructura de costos empresarials 

direm que es compleix la llei de rendiments  
decreixents, en el curt termini,  quan: 
a) els costos fixos baixin 
b) el cost total mitjà augmenti 
c) el preu del bé sigui competitiu 
d) el cost marginal sigui constant 

 
10) Quan en una estructura de costos en el curt 

termini, el cost fix és de 40 um i el cost 
total mitjà és de 20 um, per a un volum de 
producció de 5 uf, podem afirmar que: 
a) el cost variable unitari és de 12 um 
b) el cost total és de 60 um 
c) el cost marginal és 8 um 
d) el cost variable és 25 um 

 
11) Quina de les característiques següents NO 

s’observa en un mercat de competència 
perfecta? 
a) els operadors tenen informació perfecta 
b) hi ha lliure entrada en el mercat 
c) hi ha multitud d’operadors 
d) es ven un producte diferenciat 

 
12) Quina de les causes següents explicaria 

l’aparició d’una situació monopolística? 
a) el control exclusiu d’un factor 

productiu 
b) l’obtenció de la llicència d’inici 

d’activitat empresarial 
c) la categoria de ser de titularitat mixta 
d) l’existència d’un control públic de 

l’activitat del sector corresponent 
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13) Una economia pot aconseguir diferents 
combinacions de 2 productes (blat i vestits) 
utilitzant un màxim de 30 hores de treball. 
En 15 hores s’han produït 15 uf de blat, i 
amb les altres 15 hores, 5 uf de vestits. 
Quin és el cost d’oportunitat de  produir 
una unitat addicional de vestits: 
a) 6 uf de blat 
b) 1 uf de vestits  
c) 3 uf de blat 
d) 1 uf de blat 

 
14) Quina ha estat la variació percentual del 

salari que recull la taula següent: 
 

 Any n Any n+1 
Salari 1800 € 1872 € 

 
a) 72% 
b) 4% 
c) 7’2% 
d) no es pot saber 

 
15) Quin dels components següents NO s’ha de 

comptabilitzar pel càlcul del PIB estatal?: 
a) la importació de productes agraris  
b) la compra d’un habitatge de segona mà 
c) el valor afegit pel sector primari 
d) les rendes obtingudes pels estrangers  
 

16) Quina de les afirmacions següents és certa? 
a) el saldo exterior pot ser negatiu 
b) el saldo extern sempre és positiu 
c) sempre hi ha dèficit comercial 
d) la inversió pública ha de ser superior a 

la privada 
 
17) Observeu la taula següent i indiqueu quin 

ha estat el PIB en magnituds reals per l’any 
1993: 

 
Any PIB nominal 

(milers de milions pta) 
Índex de preus 

(base 1992 = 100) 
1992 58.852 100 
1993 60.947 105 
 
a) 60.947 
b) 60.947 milers de milions pta 
c) 61.794’6 
d) 58.044’7 
 
18) En un model senzill, amb tipus d’interès 

constant, la disminució de la propensió 
marginal al consum pot ser deguda a: 
a) una disminució de la renda nacional 
b) una disminució dels ingressos de les 

famílies 
c) un augment del nivell d’estalvi de les 

famílies 
d) un augment del saldo pressupostari 

19) Els cicles econòmics es caracteritzen per 
l’efecte de l’expansió o la contracció 
simultània de: 
a) les fluctuacions de la borsa 
b) la producció a la majoria de sectors 
c) la inflació subjacent 
d) els preus de l’energia 

 
20) Quina mesura s’adoptarà per eixugar un 

dèficit aparegut a la comptabilitat nacional? 
a) adquisició del deute públic preexistent 

per part del Banc Central 
b) creació de diner 
c) programes públics d’ocupació 
d) augmentar les transferències públiques   

 
21) Quina mesura adoptarà el Banc Central per 

augmentar la quantitat de diner en una 
economia: 
a) pujar el coeficient legal de reserves 
b) comprar deute públic al mercat obert 
c) augmentar els tipus d’interès 
d) cap de les opcions anteriors 

 
22) Amb les dades de la taula següent (en 

milers d’habitants) indiqueu quina seria la 
taxa d’atur de l’economia: 

 
Població ocupada Població aturada 

20.020 1.980 
 

a) 9% 
b) més del 10% 
c) 0’1% 
d) menys del 5% 
 

23) Si la moneda d’un país s’aprecia respecte la 
dels seus socis comercials: 
a) augmenten les exportacions 
b) disminueixen les exportacions 
c) disminueixen les importacions 
d) cap de les opcions anteriors 

 
24) La balança de pagaments és un document 

comptable nacional que està conformat per 
les sub-balances anomenades: 
a) de compte corrent i de capitals  
b) d’importacions i d’exportacions  
c) de pagaments i de despeses públiques 
d) comercial i de serveis 
 

25) Quin dels elements següents NO es pot 
considerar com un dels factors 
condicionants del creixement econòmic: 
a) la disponibilitat de recursos productius 
b) l’augment en l’encunyació de diner 
c) l’augment de la productivitat  
d) la capacitat d’estalvi de la societat 
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 Nom i cognoms .......................................................................................................... 
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FULL DE RESPOSTES 
 

Assenyaleu amb una X  l’opció que heu considerat adient. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
a                
b                
c                
d                

 
 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
a           
b           
c           
d           

 

Q = 
3

'º
'º

erradesdn
encertsdn −   Qualificació = Q x 0’4  

 

 

 Nº de respostes correctes    Nº de respostes incorrectes 

 

 

Q =  

 

 

Qualificació =  
 
 
 


