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PROVA TEÒRICA 

 

 

 
L’examen lliure d’aquest mòdul consta de dues parts: 

 
A) Una prova teòrica tipus test que té una aportació del 60% a la nota global del mòdul. 

Cal tenir un mínim de 5 per fer mitja amb l’altra prova La durada de la prova és de 1h 
 

B) Una prova pràctica  que té una aportació del 40% a la nota global del mòdul. Cal tenir 

un mínim de 5 per fer mitja amb l’altra prova. La durada de la prova és de 2 h 
            

 Assenyala la resposta correcta en el quadre adjunt al final de l'exercici.  

 
 Cada resposta correcta té un valor de 0'2 punts, i cada incorrecta restarà 0'1 punts. Per 

a poder realitzar el segon exercici l'alumne/a haurà d'obtenir una qualificació mínima de 

5. L'alumne/a disposarà d'una hora per a la realització de l'exercici. 
 

 Hi ha dues preguntes complementaries (nº 51 i 52) que s’han de omplir, però que 

només es tindran en compte si s’anul·la alguna de les preguntes anteriors. 
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1. Al conjunt de qualitats, habilitats i coneixements necessaris que tenen els individus per 

poder gestionar el seu propi projecte o itinerari professional, o crear el seu propi negoci 

com a alternativa (no com a última sortida) al treball per compte d’altre, l’anomenem: 

a) Cultura emprenedora. 

b) Qualitats de l’empresari. 

c) Capacitat creativa. 

 

 

2. Els documents relacionats amb la compravenda són: 

a) La nòmina, la factura i l'albarà. 

b) La comanda, l'albarà i la factura. 

c) La comanda, la factura i la lletra de canvi. 

 

 

3. En què es diferencien creativitat i innovació? 

a) Creativitat és la generació d’idees noves i innovació és la implantació d’idees noves. 

b) Són el mateix. 

c) La creativitat és pròpia dels empresaris, i la innovació, dels treballadors. 

 

 

4. La capacitat d’un empresari per assumir riscos augmenta si: 

a) Té confiança en si mateix i està disposat a posar en joc tota la seva capacitat per 

incrementar al màxim les seves probabilitats d’èxit. 

b) Sap avaluar amb realisme tant els riscos com la seva pròpia capacitat per influir en aquestes 

probabilitats. 

c) Les dues respostes anteriors són certes. 

 

 

5. L’acceptació de la lletra l’ha de fer: 

a) L’ avalista. 

b) El comprador. 
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c) El venedor. 

 

  

6. Un xec al portador es paga: 

a) A nom de qui figuri. 

b) Al venedor. 

c) A qui el presenti al cobrament. 

 

 

7. A quina variable de l’anàlisi DAFO associaries l’augment dels tipus d’interès? 

a) Debilitat. 

b) Amenaça. 

c) Oportunitat. 

 

 

8. La comanda l’elabora: 

a) L'empresa venedora. 

b) L'empresa compradora. 

c) Les dues anteriors són correctes. 

 

 

9. Pot substituir la factura al rebut? 

a) No. Cada document té la seva funció. 

b) Sí, si figura la paraula “pagada”. 

c) Sí, si figura la paraula “rebut” en ella. 

  

 

10. El rebut és un document que acredita: 

a) El lliurament de la mercaderia. 

b) El lliurament de diners. 

c) Les dues anteriors són correctes. 
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11. Les empreses fan una sèrie de funcions bàsiques per assolir els seus objectius. 

Aquestes funcions estan en relació directa amb: 

a) Els clients actuals i futurs. 

b) Els departaments o divisions de l’empresa. 

c) L’entorn general i específic. 

 

 

12. Assenyala la proposició correcta: 

a) El leasing consisteix a llogar un bé moble o immoble i al final del termini de lloguer     

oferir-lo a canvi d'un petit desembors. 

b) Els fons públics que l'Administració concedeix per a realitzar inversions en activitats   

empresarials es denominen confirming. 

c) L'import màxim de lletres de canvi que el banc permet descomptar a una empresa es  

denomina factoring. 

 

 

13. Assenyala la proposició correcta: 

a) Les empreses que es dediquen al factoring són empreses que a canvi d'una  

comissió t'avancen l'import de les factures dels teus clients. 

b) Les empreses de factoring es dediquen a qualsevol tipus de bé moble i al finalitzar el     

termini de lloguer oferir-te dit bé per una petita quantitat. 

c) Cap de les anteriors respostes és correcta. 

 

 

14. Entenem per “línia de descompte”: 

a) El pagament per avançat d'una lletra de canvi. 

b) La signatura d'una lletra de canvi. 

c) L'import màxim de lletres que pots descomptar en una entitat creditícia. 



 

PRUEBA LIBRE DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

EXAMEN GRAU SUPERIOR CURS: 21 / 22 

 

 

MD020304-1 

 

 

15. Per a pagar puntualment als meus proveïdors el millor serà: 

a) Acudir al renting. 

b) Recórrer al leasing. 

c) Recórrer al confirming. 

 

 

16. Tenim un dèficit temporal de tresoreria. Assenyala l'alternativa més idònia: 

a) Demanar un préstec. 

b) Sol·licitar un crèdit. 

c) Recórrer al confirming. 

 

 

17. Una empresa de capital risc és: 

a) Una empresa que s'associa amb tu si el teu negoci té futur, i quan aquesta triomfa,  

l'empresa ven la seva participació. 

b) La seva funció és avalar a les PIMES. 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

 

18. El nombre màxim de socis en una Societat Limitada Nova Empresa és de: 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

 

 

19. Per a ser empresari individual cal tenir un capital social mínim de: 

a) No hi ha capital social mínim. 

b) 60.101’21 € 

c) 3.005’06 € 
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20. Els òrgans de govern d'una Societat Limitada són: 

a) Junta General, Consell d'Administració i Interventors. 

b) Consell d'Administració, Junta General i Comitè de Recursos. 

c) Junta General i Administradors. 

 

21. Les Societats Laborals poden ser: 

a) Col·lectives i Limitades. 

b) Anònimes i Col·lectives. 

c) Anònimes i Limitades. 

  

 

22. A quina variable de l’anàlisi DAFO associaries l’existència de fortes barreres de sortida 

d’un negoci? 

a) Debilitats. 

b) Fortaleses. 

c) Oportunitats. 

 

 

23. Una empresa tindrà més possibilitats d'èxit si la idea generadora del projecte 

empresarial: 

a) Satisfà necessitats no cobertes dels futurs clients. 

b) Introdueix un factor diferenciador en el seu producte o servei que exerceixi una 

atracció sobre la clientela. 

c) Les dues respostes anteriors són correctes. 

 

 

24. Què consideres que és la innovació de procés? 

a) La que introdueix una manera diferent de fer les coses. 

b) L'aplicació del coneixement cinètic a l'activitat de l'empresa. 
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c) La creació d'un nou producte que s'afegeix als ja existents una característica que faci 

que els consumidors ho perceben com nou. 

 

 

25. Què consideres que és la innovació de producte? 

a) La que introdueix una manera diferent de fer les coses. 

b) L'aplicació del coneixement científic a l'activitat de l'empresa. 

c) La creació d'un nou producte o afegir als ja existents una característica que faci que 

els consumidors ho perceben com nou. 

 

 

26. A quin àrea funcional de les empreses associaries el disseny d’un curs de formació? 

a) Recursos Humans. 

b) Producció. 

c) Comptabilitat. 

 

 

27. Quina estratègia és la correcta per fer servir les fortaleses per evitar o reduir l’impacte 

de les amenaces? 

a) Ofensiva. 

b) Defensiva. 

c) Reorientació. 

 

 

28. El mercat meta: 

a) El mercat meta estarà compost pel grup de compradors potencials que s'intenta convertir en 

clients. 

b) El mercat meta és a on arriba el producte en l’etapa de declivi. 

c) Les dues respostes anteriors són falses. 
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29. Un inconvenient de la publicitat a través d’Internet és: 

a) Baix cost. 

b) És actualitzable. 

c) No selecciona el públic. 

 

 

30. El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles és: 

a) El lloguer d’un pis. 

b) La propietat d’un local. 

c) El traspàs d’un negoci. 

 

 

31. El tipus d’IVA que s’aplica al serveis d’una escoleta infantil és: 

a) El 21 %. 

b) El 10 %. 

c) Està exempt. 

 

 

32. Què és l'oferta? 

a) Quantitat de producte que estan disposats a oferir els venedors a un determinat 

preu. 

b) Nombre d'unitats que els clients estan disposats a adquirir a un determinat preu. 

c) Quantitat de producte que estan disposats a comprar els oferents a un determinat 

preu. 

 

 

33. La segmentació del mercat fa referència: 

a) A la quantitat de demanda d’un producte. 

b) Al perfil dels consumidors o usuaris d’un producte. 

c) Cap de les anterior respostes és correcta. 
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34. La quota de mercat: 

a) S'obté quan comparam el mercat actual d'una empresa amb el mercat actual total del 

producte. 

b) Són els que compren un producte determinat (mercat actual). 

c) Són els que actualment no compren però poden arribar a fer-ho (mercat potencial). 

 

 

35. La rendibilitat econòmica mesura: 

a) El rendiment de les inversions presents en l’actiu. 

b) El rendiment que els accionistes obtenen a canvi dels recursos que inverteixen en 

l’empresa. 

c) Cap de les anteriors respostes és correcta. 

 

36. Compres mercaderies per valor de 100 €, però només consumeixes per valor de 

87 €. Què anotaria com a despesa en el compte de resultats? 

a) 100 € 

b) 87 € 

c) 13 € 

 

 

37. La fiança per lloguer que diposites quan llogues un local: 

a) És una despesa que s'anotarà en el compte de resultats. 

b) No és despesa, i per tant no s'anotarà en el compte de resultats. 

c) Unes vegades s'anotarà i altres vegades no, depenent de la quantia. 

 

 

38. El préstec que ens fa una entitat de crèdit, es considera un ingrés que s’ha d’anotar en 

el compte de resultats? 

a) No 

b) Sí 
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c) A vegades. 

 

 

39. Compres i consumeixes matèries primeres per valor de 750 €, pagues 500 € al comptat 

i la resta el proper any. Què anotaràs com a sortida en el pla de tresoreria? 

a) 750 € 

b) 500 € 

c) 250 € 

 

 

40. La responsabilitat social de l’empresa està íntimamente relacionada amb el terme de 

sostenibilitat i està conformat per tres pilars bàsics. Sabries dir quins són?: 

a) Econòmic, social i ambiental. 

b) Els drets dels treballadors, els drets humans i els drets de la societat. 

c) El desenvolupament econòmic, l’entorn i les vendes. 

 

41. Els estatuts d'una societat són aprovats per: 

a) Els administradors. 

b) El notari. 

c) La Junta General de socis. 

 

 

42. El leasing és una font de finançament: 

a) Pròpia  

b) Aliena 

c) Les dues respostes anteriors són correctes. 

 

 

43. L'afiliació i alta dels treballadors es fa a: 

a) Les oficines d'ocupació. 

b) La Tresoreria General de la Seguretat Social. 
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c) L'Ajuntament. 

 

 

44. La sol·licitud de llicència d'obres es fa: 

a) En l'Ajuntament. 

b) En la Delegació d'Hisenda. 

c) En la Direcció General d'Indústria. 

 

 

45. El balanç social és: 

a) Un instrument de gestió que permet a les empreses planificar, organitzar, dirigir, controlar i 

avaluar en termes quantitatius i qualitatius el compliment de la seva responsabilitat social, en 

un període determinat i d’acord amb unes metes preestablertes. 

b) És una eina fonamental per a la presa de decisions relacionades amb la responsabilitat social 

lliurement assumida. 

c) a i b són certes. 

 

46. Les empreses individuals estan sotmeses als següents impostos: 

a) Impostos de Societats, IVA i IAE. 

b) Impostos sobre la renda de les persones físiques, IVA i IAE. 

c) Únicament IVA i IRPF. 

 

 

47. Els règims per calcular els beneficis en l'IRPF són: 

a) Estimació Directa Normal, Estimació Directa Simplificada i Estimació Objectiva. 

b) Règim especial agrari, règim del comerç minorista i règim general. 

c) Les dues anteriors són falses. 

 

 

48. La principal característica del prescriptor és: 

a) Recomanen la compra d’un producte. 
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b) Apropen els productes als consumidors. 

c) Les dues són vertaderes. 

 

 

49. El crèdit comercial és: 

a) Una font de finançament pròpia. 

b) Una font de finançament aliena. 

c) Una estratègia de distribució. 

 

 

50. Quins són els mètodes que hi ha per a la fixació de preus? 

a) El mètode basat en la renda dels consumidors, el basat en la competència i el basat en el 

preu que pagaria el comprador. 

b) El basat en els costos, el basat en la competència i el basat en el preu que pagaria el 

comprador. 

c) El mètode basat en la qualitat del producte, el basat en la demanda d’aquest i el basat en el 

preu que pagaria el comprador. 

 

 
PREGUNTES COMPLEMENTÀRIES: 
 

S’han de contestar obligatòriament, encara que només se tindran en compte si el professorat 
ha d’anular qualcuna resposta anterior.  

 
51. El conjunt de coneixements tècnics, qualificacions, capacitats, aptituds i 

experiències que posseeix la població activa d’un país s’anomena:  

a)  Treballadors.  
b)  Recursos humans.  

c)  Capital humà.  
 

 

52. Indica amb quin nom es coneixen els objectius que afecten l’empresa a nivell global 
i a llarg termini:  

a) Objectius estratègics.  
b) Objectius operatius.  
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c) Objectius específics  
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                      GRAELLA DE RESPOSTES 

 

 A B C 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

 
Nº respostes correctes:  
 
Nº respostes incorrectes: 
 
Nº respostes en blanc: 

 

 A B C 

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    

 
 
           Puntuació: 
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