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Boa Sorte! 



1. Responda os itens abaixo: (60 pontos) 
 

a) Enuncie e demonstre a Identidade de Roy;  
 
b) Explique o Lema de Hotteling;  

 
c) Mostre que a função custo é côncava nos preços dos insumos.  

 
 
 



2. Resolva os problemas a seguir.

(a) Suponha que a utilidade Bernoulli do indivíduo seja u(x) = exp(γx)+
θ onde γ ∈ (0, 1) e θ ∈ R. Admita também que x é distribuído
de acordo com a fdp f(x) = β exp(−βx) para todo x ∈ R+ e
β > γ. Calcule o equivalente certo dessa loteria. Mostre que
lim
β→0

C = E(X) e lim
β→∞

C = 1 + E(X) (E(X) é o valor esperado de

X e C é o equivalente certo).(15 pontos)

(b) Uma função utilidade Bernoulli exibe Aversão Absoluta ao Risco

Harmônica se rA(x) =
³
η + x

γ

´−1
. Mostre que uma função utili-

dade Bernoulli u(·) exibe Aversão Absoluta ao Risco Harmônica
se e somente se u(x) = ζ

³
η + x

γ

´1−γ
.(20 pontos)

(c) Considerando o modelo de equilíbrio parcial de um mercado com-
petitivo, argumente porque mudanças de bem-estar vis-à-vis mu-
danças no ambiente econômico, podem ser medidas através de
mudanças no excedente agregado.(15 pontos)

(d) Considere uma economia composta pelos consumidores A e B.
O consumidor A exerce sobre B uma externalidade negativa hA.
O consumidor B por sua vez exerce sobre A uma externalidade
negativa hB. Denotando por ψA e ψB as utilidades de A e B
respectivamente, suponha que

ψA(hA, hB) = −h2A − hAhB + hA

ψA(hA, hB) = −h2B − hAhB + hB

Mostre que, em termos agregados, o ótimo competitivo gera um
nível de externalidades maior do que o ótimo social. Proponha
uma política de correção da ineficiência gerada pelo ótimo com-
petitivo.(10 pontos)
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3) (60 pontos) Considere o seguinte jogo entre um principal e um agente no qual 
existem apenas dois resultados possíveis, um no valor de R$50.000 e o outro no valor 
de R$25.000. O agente deve escolher entre três possíveis níveis de esforço. A 
probabilidade de cada um dos resultados contingentes no nível de esforço escolhido é 
dada pela tabela abaixo: 
  R$50.000 R$25.000 
Esforço   e1   0,25 0,75 
   e2 0,5 0,50 
   e3  0,75 0,25 
 
Assuma que o principal é neutro ao risco e que o agente é avesso ao risco, tendo, 
respectivamente, as seguintes funções utilidade: 
B(x,w)=x-w  ;  U(w,e)=w^1/2-v(e) 
com v(e1)=40, v(e2)=20 e v(e3)=5. O nível de salário reserva do agente é U=120. 
Escreva o contrato ótimo quando existir o problema de Perigo-Moral e diga que nível de 
esforço e contrato é escolhido pelo principal. 
 



4) (60 pontos) Considere dois países idênticos, denotados por i=1,2. Cada país tem um 
governo que escolhe uma taxa de tarifação, uma firma que produz para o consumo 
doméstico e para exportação, e consumidores que compram dentro do mercado interno e 
importam da firma do outro país. Se a quantidade total produzida no mercado do país i 
for Qi, então o preço será dado por Pi(Qi)= 1 – Qi. A firma no país i produz hi para o 
consumo no país i e ei para o consumo no outro país. Deste modo, Qi=hi+ej. As firma 
teem um custo marginal indêntico no montante c  não possuem custo fixo. Deste modo 
o custo total de produção da firma i é Ci(hi,ei)=c(hi+ei). As firmas, no entanto, incorrem 
em custos de exportação, de modo que se a firma i exporta ei para o país j no qual o 
governo j tem determinado uma tarifa de tj, então a firma i deve pagar tjei para o país j.  
 O timming do jogo é o seguinte. Primeiro os governos determinam t1 e t2. A 
seguir as firmas observam as tarifas estipuladas e decidem simultaneamente quanto 
produzir para o mercado interno e quanto produzir, ou seja, decidem simultaneamente 
os valores de (h1, e1) e (h2, e2). No terceiro período, os payoffs para as firmas e os 
governos são determinados, onde o payoff do governo i é dado pela soma do bem estar 
dos consumidores do país i, os lucros das firmas do país i e a arrecadação proveniente 
da tributação da firma j. Determine um equilíbrio desse jogo. 
 




