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APELIDOS_______________________________________NOME___________________ 

OPCIÓN A  OPCIÓN B  

 

Instruccións parte práctica da primeira proba: 
* Pódese utilizar únicamente bolígrafo azul ou negro e unha calculadora non programable. As follas de resposta 
utilizadas serán numeradas correlativamente incluídos os enunciados. As follas en branco non utilizadas non 
se introducirán no sobre e serán entregadas ao tribunal ao finalizar a proba. 
*No se poderán levar enriba nin usar dispositivos electrónicos de calquera clase (incluidos reloxos intelixentes). 
Deberán estar desconectados e gardados. Para garantir que non se usan dispositivos de comunicación o cabelo 
longo deberá estar recollido. Calquera actuación de tipo fraudulento suporá a exclusión inmediata do proceso 
selectivo. 
* Deberá elexir e marcar con un “X” a opción A ou B nos recadros anteriores, non marcar opción suporá non 
ser cualificado e a puntuación da proba será 0. As respostas a apartados da opción non elixida nos cadros 
anteriores, non serán cualificadas. 
* A proba práctica terá unha duración de tres (3) horas. Cando falte media hora para a finalización do tempo, 
será comunicada esta circunstancia. Durante os primeiros 20 minutos non se poderá abandonar a aula da 
proba. 
* Esta proba con todas as follas e todos os enunciados, deberán ser introducidas no sobre que será pechado, 
asinado pola persoa aspirante no peche e asinado pola persoa membro do tribunal encargada da recollida. O 
sobre deberá identificarse co nome e apelidos da persoa aspirante e a opción escollida. A persoa membro do 
tribunal anotará no sobre un número de orde polo que se chamará á persoa aspirante para a súa lectura cando 
sexa convocada. 

OPCIÓN A  

EXERCICIO 1 (Puntuación 2 puntos) 

Nos cadros da primeira columna da táboa A indica o número que se corresponde coa definición ou 
comentario da táboa B: 

 Algúns termos teñen unha única descrición ou comentario. Neste caso, debe indicar o número 
no cadro da esquerda e a letra Y no cadro da dereita. 

 Algúns termos teñen dúas descricións ou comentarios, debes poñer un número en cada un 
dos cadros. 

 Se algún termo non tivese ningunha correspondencia na táboa B débese indicar Y en cada 
un dos cadros. 

 Algunhas definicións ou comentarios da táboa B non se corresponden con ningún termo da 
táboa A. 

Non se permiten rabuñaduras nin raiados dentro dos cadros. Se os houbera, consideraranse 
respostas incorrectas. Non se puntuarán as anotacións situadas total ou parcialmente fóra dos 
cadros. Os cadros sen anotación consideraranse erróneas. 
Cada resposta incorrecta ou en branco restará unha correcta. A nota final non pode ser inferior a 0. 

Táboa A: O opositor debe cubrir as caixas da columna co encabezamento Nº: 

Nº Termos 

  Acrónimo AMP 

  Keyword LSI 

  Venice, Hummingbird e Pirate 2.0 

  Keyword long tail 

  Texto alternativo 

  Tráfico orgánico 

  Anchor Text 

  Canibalización SEO 

  Canonical SEO 

  NoFollow 
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Táboa B Listaxe de definicións de termos empregados no márketing dixital ou comentarios 
relacionados con eles. 

Nº Definición ou comentarios 

1 Algoritmos ou actualizacións de algoritmos de Google. 

2 
Ficheiro que mostra unha lista de todos os URL que contén unha web. Serve como guía para os robots 
dos motores de busca, xa que lles axuda a rastrexar a web con maior facilidade e, polo tanto, a indexala 
mellor, o que contribúe directamente a mellorar o posicionamento se se configurou ben. 

3 Ficheiro que cargamos no noso sitio web e que empregamos para indicar aos robots de determinados 
motores de busca que contido non queremos que indexen ou mostren nos seus resultados. 

4 
Arquivo no que se proporciona información aos buscadores sobre as páxinas, vídeos e outros ficheiros 
do seu sitio, así como as relacións entre eles. Os motores de busca len estes ficheiros para rastrexar 
sitios de xeito máis eficiente. 

5 
Atributo HTML que describe unha imaxe. Permite aos motores de busca explorar e clasificar mellor o 
seu sitio web, ademais axuda ao software lector a describir imaxes para lectores con discapacidade 
visual. 

6 Consiste en engadir páxinas web ao índice do motor de busca para que despois as mostre aos usuarios 
nos resultados da busca. 

7 É un indicador que mide a autoridade, a calidade e a credibilidade do contido dun sitio web. Na maioría 
das veces as avaliacións oscilan entre 1 e 100, sendo o 100 o máis alto. 

8 
Está composto por unha serie de varias palabras con sentido que fan máis específica a busca. Por esta 
razón, forma parte de moitas estratexias de posicionamento, xa que responde a intencións de busca 
moito máis específicas e, polo tanto, é máis eficaz cando se trata de identificar a demanda do usuario. 

9 Estándar para crear páxinas de carga rápida para que estas se vexan mellor nos dispositivos móbiles. 

10 Este texto aparece nos resultados da busca baixo o título e a URL, polo que é importante optimizalo 
para que os usuarios fagan clic na ligazón e accedan á web. 

11 

Mecanismos polos que indicamos aos motores de busca a páxina que queremos situar se temos varias 
páxinas similares. Se na nosa páxina web temos dúas páxinas co mesmo ou moi similar contido, usando 
unha etiqueta indicamos ao motor de busca cal é o orixinal ou o máis relevante para que saiba cal 
posicionar. 

12 Expresión ou conxunto de varias palabras que teñen un volume de busca baixo, pouca competencia 
para posicionalas nos buscadores e probablemente un alto índice de conversión. 

13 Etiqueta ou atributo que se usa para dicir aos motores de busca que non sigan unha ligazón. 

14 Linguaxe de creación de sitios web derivado de HTML, optimizado para unha carga máis rápida de sitios 
web en dispositivos móbiles. 

15 Fragmento de palabra, frase ou texto que se inserta nunha ligazón, na que o usuario pode facer clic. 
Esta ligazón lévanos a unha páxina externa ou a contido dentro do propio sitio web. 

16 Ocorre cando dous ou máis URL do mesmo sitio web intentan posicionarse para a mesma palabra clave. 

17 É unha breve descrición que debes engadir ás imaxes das túas páxinas web para que os motores de 
busca saiban en que consisten e que elementos ou aspectos aparecen nelas. 

18 
Son termos que axudan a comprender o contexto da palabra principal a través da semántica, é dicir, 
sen tratarse de sinónimos ou palabras clave derivadas refírense ao mesmo tema. Facilita ao motor de 
busca comprender mellor o contido da páxina. 

19 Título da ligazón ou o texto visible dunha hiperligazón. Unha das súas posibles funcións é dar 
información sobre ligar contido e permitir aos motores de busca clasificar mellor o contido. 

20 Visitas recibidas de buscadores de Internet, referencias noutras páxinas, mencións en redes sociais, 
etc. Quedan excluídas deste tráfico todas as visitas procedentes de publicidade de pago. 
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EXERCICIO 2 (Puntuación 2 puntos) 

GALFRIGO é unha empresa con sede en Pontevedra que comercializa produtos cárnicos. Asinou un 

contrato de exportación de carne conxelada cunha empresa de Dubái. 

O pedido consta de: 

 20.000 quilos de peituga de pavo a 3,50 €/kg. 

 A mercadoría vai envasada e embalada en caixas de 10 kg.  

 Os custos de embalaxe da mercadoría son 0,10 € / caixa. 

 Aplícase unha marxe comercial do 30% sobre o prezo de venda. 

A mercadoría transpórtase nun contedor frigorífico (Reefer) por vía marítima desde o porto de Marín 

ao Porto de Dubái. 

Condicións de entrega: CIP Porto de Jebel Ali Port, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Incoterms 2020. 

Toda a loxística da operación, ata a entrega no porto de Dubái, lévaa a cabo o operador loxístico 

Maersk. 

Para ofrecer distintas alternativas en canto ao Incoterm utilizado e o lugar de entrega das 

mercadorías, a empresa GALFRIGO pediu cotizacións do transporte e seguro a varios transitarios. 

As cotizacións son: 

Transporte interior en camión portacontedores de Pontevedra ao Porto de Marín 800 € 

Trámites aduaneiros de exportación 100 € 

Gastos de manipulación en Terminal e gastos de estancia no porto de Marín 200 € 

Emisión do coñecemento de embarque (B/L) 100 € 

Frete marítimo 1.500 € 

Seguro de transporte internacional 150 € 

Gastos de manipulación en Terminal e gastos de estancia no porto de Dubái 250 € 

Trámites aduaneiros de importación 900 € 

Transporte interior en camión portacontedores no país de destino ata o almacén 
do importador 

550 € 

Gastos de descarga da mercadoría no almacén do importador 150 € 

 

Pídese: 

1. A canto ascende o prezo do contrato en condicións: CIP Porto de Jebel Ali Port, Dubái, 

Emiratos Árabes Unidos, Incoterms 2020?  

En que lugar se transmite o risco do transporte do vendedor ao comprador? 

2. Cal é a diferenza entre utilizar Incoterm CPT e CIP, en canto ao seguro de transporte? 

Poderíase utilizar o Incoterm FOB Porto de Marín, España Incoterm 2020? Razoa a resposta. 

3. Cal é a diferenza entre o Incoterm CIP e DPU, en canto á transmisión do risco do transporte? 

A canto ascendería a oferta en condicións FCA, Terminal de carga Porto de Marín, Pontevedra, 

España, Incoterms 2020? 

Onde se transmitiría o risco do vendedor ao comprador? 

4. Que Incoterm tería que utilizarse se as partes pactasen que o vendedor asumise os custos do 

despacho de aduanas en Dubái? 

A canto ascendería a oferta en condicións DAP Almacén do importador Dubái, Emiratos 

Árabes Unidos, Incoterms 2020?  

Onde se transmitiría o risco do vendedor ao comprador? 
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EXERCICIO 3 (Puntuación 2.5 puntos) 

A empresa MARSETE adícase ao transporte de mercadorías. Ten unha parcela con unha superficie 
de 40000 metros cadrados dividida en dúas zonas. Vai empregar a zona 1 para colocar contedores 
de 20 e de 40 pés. E na zona 2 vai levantar un edificio para oficinas e almacenaxe de palets.  

ZONA 1: MARTESE ten que almacenar un total 6.000 palets  e o medio mecánico que vai a utilizar é 
unha carretilla que pode elevar ata 7 alturas e necesita corredores de 1,5 metros de ancho. Con esta 
información quere facer un estudo para saber o espazo que necesita segundo o sistema de 
almacenaxe que decida utilizar  dos tres que aparecen a continuación: 

a.- Estanterías convencionais de 20 metros de longo e 1,20 metros de ancho, con capacidade 
para 25 palets por altura (deben colocarse optimizando o espazo). 
b.- Estanterías “drive-in” de 20 metros de longo e 9,40 metros de profundidade. Cada altura ten 
25 ocos e en cada un caben 7 palets. 
c.- Estanterías dinámicas (“drive-through”) coas mesmas medidas e capacidade que as “drive-
in”. 

 
Pídese: 

1.- Calcular o espazo necesario para cada un dos sistemas de almacenaxe. 
2.- Facer un pequeno debuxo de como colocarías as estanterías cos seus corredores para cada 
un dos tres sistemas de almacenaxe, numerando as estanterías e os corredores. 

 
ZONA 2: A empresa MARTESE vai adicar 200 metros de longo por 86 metros de ancho da parcela 
para o depósito de contedores Pallet Wide (as vías para acceder aos contedores están incluídas nos 
200 metros). Vai dividir a parcela en tres partes, formando tres bloques das mesmas dimensións, un 
para contedores de 40 pés ocos (poden colocarse a tres alturas), outro para contedores de 20 pés 
ocos (poden colocarse a cinco alturas) e o terceiro bloque para contedores de 20 pés cheos (poden 
colocarse a tres alturas). 
A empresa quere deixar vías de acceso de tal xeito que os equipos de manipulación poidan moverse 
arredor de cada un dos bloques. Vai empregar unha carretilla elevadora de carga frontal ou Forklift 
que necesita corredores de manobra de 16 metros. 

Pídese: 
Calcula o número de contedores que se poden almacenar en cada bloque e en total, 
optimizando o espacio ó máximo, pero tendo en conta que en cada bloque a disposición dos 
contenedores ten que ser a mesma (lonxitudinal ou transversal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQmMXs0NjPAhVCPBoKHY3rBP4QjRwIBw&url=http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/7efeb624-c33f-4d7f-b1f9-772a8629fd6f&psig=AFQjCNHj4PNoBnlTKjW9XDcRBYGlmBnjzA&ust=1476477282283376
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EXERCICIO 4 (Puntuación 1.5 puntos) 

Como merchandiser solicítannos a análise do funcionamento do establecemento adicado a produtos 

de hixiene e beleza “Solaina”.  

A) Pídennos que comprobemos se a lonxitude do lineal asignada a cada referencia da familia de 
cremas corporais está axustada ao beneficio bruto que reporta. Para realizar o estudo 
contamos cos seguintes datos recompilados durante un período de tres meses: 

Cremas corporais 

Referencia Pv 
(sen impostos) 

Pc Unidades 
vendidas 

Lineal 

Soft 8,20  7,07 250 70 cm 

Mani 3,45 2,50 130 105 cm 

Purewat 1,99 1,10 352 122 cm 

Balsa 4,99 4,02 150 100 cm 

Naturail 7.99 6,15 203 80 cm 

A.1) Calcula os índices do lineal para cada referencia co obxectivo antes indicado. 

A.2) Debes indicar: 

1. Que produtos están sobrerrepresentados.  
2. Se algún produto está infrarrepresentado, indica cal ou cales. 
3. Que produtos teñen adxudicados correctamente o espazo no lineal. 

B) Pídennos que comprobemos os índices de circulación, atracción e compra de varios lineais 

co fin de coñecer posibles problemas a remediar. Partimos dos datos recompilados durante 

un mes trala colocación de dispositivos electrónicos, e sabendo que o número total de clientes 

que acceden ao establecemento comercial é de 1.603. 

 Clientes que pasan Clientes que se paran Clientes que compran 

Lineal de maquillaxe 1450 1400 1320 

Lineal de perfumes 1578 902 210 

Lineal de xeles de baño 430 425 421 

 
B.1) Calcula os índices solicitados expresados en porcentaxe.  
B.2) Responde ás seguintes cuestións: 

1. Que problemas podemos observar? 
2. Cal dos lineais funciona mellor en todos os indicadores? 

 
C) Por último, o establecemento “Solaina” quere coñecer a eficacia dunha promoción realizada 

para conmemorar o seu 25 aniversario e coa intención de captar nova clientela. Para iso 
emiten 2.500 cupóns cun desconto do 20% nunha compra superior a 40 euros. Os resultados 
obtidos durante o período da promoción son os seguintes: 

Cupóns empregados 1.350 

Cupóns empregados por clientes habituais 950 

Cupóns empregados por clientes non habituais 400 

Clientes non habituais que seguen comprando despois da promoción 320 

Ingresos obtidos coa promoción 2.550 

Custo de levar a cabo a promoción 2.002 

 
C.1) Queremos coñecer: 

1.  A capacidade de captación de novos clientes que tivo a promoción (RATIO 
DE PROMOCIÓN). 
2.  O grao de eficacia da promoción para a captación de novos clientes habituais 
utilizando a ratio axeitada (RATIO DE CONVERSIÓN). 
3.  A aceptación dos cupóns por parte dos clientes (RATIO DE RESCATE). 

C.2) Tendo en conta que tiñamos un obxectivo do retorno da inversión do 40%, 
consideramos axeitada a realización da promoción? Indica a porcentaxe. 
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EXERCICIO 5 (Puntuación 2 puntos) 

A empresa VARILA S.L. fabrica produtos que vende a dous maioristas, M1 e M2, que á súa vez 

venden a cinco tendas minoristas (T1, T2, T3, T4 e T5), que venden directamente ao cliente final. T1 

e T2 fan os seus pedidos ao maiorista M1 e T3, T4 e T5 fan os seus pedidos ao maiorista M2.  

Os datos de demanda e inventario son os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Sendo: 

 Lote: Lote de pedido que expide o provedor. 

 D: Produtos dispoñibles ao principio do pedido. 

 SS: Stock de seguridade. 

 RP1: Unidades de recepción programadas da primeira semana. 

 RP2: Unidades de recepción programadas da segunda semana. 

As previsións de demanda, NB, de cada tenda por semana para un período de 2 meses son: 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 10 20 10 15 20 25 10 15 

T2 20 25 25 20 15 15 10 15 

T3 20 35 25 20 30 20 15 20 

T4 15 10 15 20 25 20 15 10 

T5 5 10 20 15 20 25 20 10 

 

Pídese: 

a) Elaborar as táboas DRP (Planificación de Recursos de Distribución) das tendas T1, T2 e do centro 

de distribución maiorista M1. 

b) Calcula o MPS (Plan Maestro de Produción) tendo en conta os datos do maiorista M2. 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 

NNL 0 0 0 200 0 0 0 100 

 

Sendo: 

 NNL: Cantidades necesarias axustadas ao lote de pedido. 

  

Código Lote D SS RP1 RP2 

T1 10 30 10 0 0 

T2 10 40 10 30 0 

T3 20 20 10 40 20 

T4 25 25 25 30 0 

T5 20 30 20 20 20 

M1 50 100 100 50 0 

M2 100 200 200 100 0 
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OPCIÓN B 

EXERCICIO 1 (Puntuación 2 puntos) 

A.- Unha empresa de Narón quere calcular os soldos dos seus traballadores para o ano 2021.  

Pídese: 

a) Pon unha fórmula en F3, que poida ser arrastrada co controlador ata F7, usando unha 
función que calcule o SALARIO en función do EMPREGO que realiza cada traballador.  
 

b) Pon unha fórmula en G3, que poida ser arrastrada co controlador ata G7, que calcule os 
ANOS TRABALLADOS por cada empregado na empresa. 

 
c) Pon unha fórmula en H3 que calcule o PLUS ANTIGÜIDADE de cada traballador de xeito 

que: 
 Se o traballador leva menos de 20 anos na empresa o plus será de 1.500 €. 
 Se o traballador leva menos de 30 anos na empresa o plus será de 2.200 €. 
 Se o traballador leva máis de 30 anos na empresa o plus será de 2.900 €. 
Realiza as fórmulas de xeito que permitan arrastrarse co controlador da cela H3 ata a H7. 

 
d) Pon unha fórmula en I3 que calcule o PLUS FAMILIAR tendo en conta a táboa do Nº 

FILLOS. Utiliza as funcións que consideres necesarias para completar todos os casos. Hai 
que ter en conta que para un número de fillos menor que 2 o tanto por cento será 0. Realiza 
a fórmula de xeito que permita arrastrarse co controlador da cela I3 ata a I7. 
 

e) Pon unha fórmula en J3 que calcule o SOLDO final, que será a suma do SALARIO, o 
PLUS ANTIGÜIDADE e máis o PLUS FAMILIAR que se calcula sobre o SALARIO. Realiza 
a fórmula de xeito que permita arrastrarse co controlador da cela J3 ata a J7. 

 
f) Calcula os seguintes datos finais usando funcións: 

1. Emprega unha función na cela D14 que calcule o salario máis alto. 
2. Emprega unha función na cela D15 que conte o número de traballadores con máis 

de 2 fillos. 
3. Emprega unha función na cela D16 que indique o número de persoas que traballan 

como repoñedor. 
4. Emprega unha función na cela H14 que calcule o % de persoas que traballan en 

Lugo. 
5. Emprega as funcións que necesites para contar o número de persoas que teñen 2 e 

3 fillos na cela H15. 
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6. Emprega unha función na cela H16 para calcular o menor plus de antigüidade. 
 

B. O departamento de Contabilidade dunha empresa quere crear unha táboa resumo dos datos do 

persoal que traballa na súa sede de Lugo.  

 

Quere que teñan o formato seguinte: 

 

A. Necesitan ocultar parte dos números dos DNIs pola LOPD. Usa as funcións que consideres 
necesarias na cela B2 para que o resultado da columna sexa o seguinte: 

**2563** 

B. Queren que apareza na cela C2 os apelidos e nome dos empregados en función do seu DNI. 
Téñense que utilizar unha ou varias funcións das predeterminadas que nas follas de cálculo 
para obter este resultado: 

GARCIA LOPEZ, JUAN 

 
 
 

EXERCICIO 2 (Puntuación 2,5 puntos) 

 

A empresa Ebanistas de Sarria SL, sita en Rúa Derio 5 polígono de Zolueta (Bilbao), vende á empresa 
francesa Comercial A Bastide, sita en Barrio do Parnier en Bordeos (Francia), unha partida de mobles 
artesanais de madeira de cerdeira que se cargarán nun contedor de 20 pés, carga completa, FCL, 
con 8 vultos: 

 Os mobles son embalados en caixas de cartón.  

 Vultos identificados coa marca “mobles de Sarria”. 

 Valor da mercadoría: 54.360,00 € na estación de saída e 54.920,00 € na estación de destino. 
 

Condicións DAP Terminal Ferroviaria de Gare de Bordeaux- Saint-Jean, Francia, Incoterms 2020. 
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O vendedor decide contratar o transporte ferroviario desde a terminal de Bilbao ata a de Bordeos: 

 Peso bruto do envío: 8.244 kg.  

 Medidas de cada vulto: 1,8 m x 1,6 m x 1,2 m 
 
Ebanistas de Sarria SL, contrata á empresa con licenza ferroviaria Continental Rail S.A., que realiza 
o servizo Bilbao-Bordeos unha vez por semana en tren portacontedores. 
Pídese unha cotización para o transporte ferroviario que se adecúe ao Incoterms pactado, é dicir, 
recollida do contedor sobre camión na estación ferroviaria no porto de Bilbao e entrega en terminal 
en Bordeos. 

 Tara do contedor 3.240 kg 

 Numeración FERU 4547890 

 Código do vagón portacontedores 378352457834 
 
Xunto á carta de porte CIM, achégase unha lista de carga, “packing list número A-3467”. 
A mercadoría recóllese en Bilbao o 25/05/2021 e emítese carta de porte CIM ao día seguinte, día 26, 
coincidindo co inicio do transporte ferroviario de Bilbao a Bordeos. 
 

Prezo do transporte ferroviario 290,00€ 

Transporte interior en orixen 50,00€ 

Manipulacións terminal ferroviaria de Bilbao 90,00€ 

 
Pídese: 
 
A) Aplicando o Convenio Cotif-Cim de 1980 e a Regras Uniformes CIM de 1999. 
 

1.- Calcular o límite indemnizador establecido polo Convenio CIM e a indemnización que 
poderíamos reclamar ao transportista, se se producise un sinistro durante o transporte 
ferroviario e se perdese toda a mercadoría. 

DEG = 1,3 € 
2.- Calcular cal sería a indemnización se se perdesen 4 dos 18 vultos. 
3.- Cuantificar o límite da indemnización por atraso na entrega das mercadorías. 
4.- Indicar en que prazos se deberían de realizar as reservas previas ás devanditas 
reclamacións. 

 
B) Se considerásemos un transporte nas mesmas condicións expostas no exercicio, pero de carácter 
nacional, con orixe en Bilbao e destino en Madrid (Lei 15/2009 LCTTM). 

IPREM diario 17,93 € 
1- Calcular o límite indemnizador establecido pola Lei 15/2009 do Contrato de Transporte 
Terrestre de Mercadorías, e a indemnización que poderíamos reclamar ao transportista se se 
producise un sinistro durante o transporte ferroviario e se perdese toda a mercadoría. 
2.- Cuantificar o límite da indemnización por atraso na entrega das mercadorías. 
3.- Indicar en que prazos se deberían de realizar as reservas previas ás devanditas 
reclamacións. 

 

 

EXERCICIO 3 (Puntuación 2 puntos) 

 

Un e-commerce interesado en analizar o seu carriño da compra presenta os seguintes datos, que 
recollen as frecuencias de gasto nunha compra distribuídos por intervalos. 
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Valor carriño da compra (€) Frecuencia (n) 

[1-25] 38 

[26-50] 163 

[51-85] 349 

[86-110] 156 

[111-145] 94 

Pídese calcular o seguinte: 

a. O tícket medio de compra. 
b. A mediana e a moda desta distribución de frecuencias. 
c. Os cuartís. 
d. Medidas de dispersión: desviación típica e coeficiente de variación de Pearson. 
e. Coeficiente de asimetría de Pearson ou de Fisher e explicar o resultado. 
f. Analiza o grado de concentración ou equidistribución da variable carriño da compra.  

 

 

EXERCICIO 4 (Puntuación 1,5 puntos) 

A empresa FABREASA, dedícase á fabricación do produto NAR. 
Ao principio do ano 2020 as existencias de materias primas en almacén eran de: 

 Materia prima A: 38.000,00 € 

 Materia prima B: 7.000,00 € 

 Materia prima C: 2.500,00 € 
 

As existencias en produto NAR estaban valoradas en 75.000,00 euros. 
Durante o ano 2020 efectuáronse as seguintes operacións: 

 Compras de materia prima A: 126.000,00 € 

 Compras de materia prima B: 14.000,00 € 

 Compras de materia prima C: 9.000,00 € 
 

As existencias medias de materias primas supuxeron 10.000 €. O consumo de materias primas 
representa o 87 % das compras. 
Fabricáronse produtos NAR por importe de 190.000 €, dos cales se venderon o 90 % aplicando unha 
marxe comercial do 60 % sobre o custo da produción. 
As existencias medias de produto NAR supuxeron 9.000 €. 
Ao finalizar o ano obsérvase que as existencias medias de produtos en curso de fabricación foron 
13.000 €. 
O saldo medio de clientes supuxo un valor medio do 10 % das vendas e o saldo medio de provedores 
un valor medio do 8 % das compras. 
 
Pídese: 
 
1. Calcular o período medio de maduración económico. 
2. Calcular o período medio de pago. 
3. Se o PMM da competencia está en 3,8 meses e o PMP está en 0,91 meses, indica se nos atopamos 
en mellor ou peor situación que a competencia.  
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EXERCICIO 5 (Puntuación 2 puntos) 

 

O departamento de Desenvolvemento de produtos xunto co departamento de Aprovisionamento da 
empresa ALOIA S.L., coa finalidade de optimizar o aprovisionamento de materias primas e o 
funcionamento da produción, elaboran un informe detallado dos tempos necesarios para a fabricación 
do elemento W, que inclúe os tempos das diferentes actividades da fabricación, as rutas críticas e as 
estimacións de tempo. Para realizar esta labor pártese da seguinte información cos tempos 
expresados en horas: 
 

ACTIVI-

DADE 
PRECEDENTE 

Tempo 

optimista 

Tempo máis 

probable 

Tempo 

pesi-

mista 

A  2 4 6 

B  4 5,5 10 

C B 3 4 5 

D A,C 3 5 7 

E D 5 8 17 

F C 2 2,5 6 

G F 3,5 4,5 8,5 

H F 2 3 4 

I B 5 6 7 

J H, E, G 2,5 4 5,5 

 

A partir desta información pídese: 

1. Calcular o tempo esperado para cada actividade (tempo PERT). 

2. Coa información obtida, executar graficamente a rede do proxecto, calculando os tempos 
early e last.  

3. Sinalar as actividades que conforman a ruta crítica e a duración da mesma. 

4. Calcular a probabilidade: 

a. De rematar a produción en 23 días. 

b. De rematar a produción en 30 días. 
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