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1. Com relação às teorias do consumidor, da escolha sob incerteza e da firma, resolva as

questões abaixo:

(a) Derive a utilidade direta a partir da função dispêndio ( ) = 11 22 33 .

(b) Seja ∗ a solução do problema de um consumidor que enfrenta preços  À 0 e

renda   0 e que possue preferências dadas por uma função utilidade contínua,

estritamente crescente e estritamente quase-côncava em R
+. Mostre que ∗ é

único e satisfaz ∗ = .

(c) A função de produção CMS (Constant Marginal Share) é da forma  = 1
1−
2 −

2. Calcule  (elasticidade de substituição) para esta função e mostre que

quando  6= 0 e  6= 1, 2 (produto médio do insumo 2) aumenta quando

 → 1. Sob quais condições essa função se reduz a uma função de produção

linear?

(d) Encontre a função de produção associada à função custo (1 2 ) = 
1

1−
2 .

(e) Suponha que um indivíduo possua função utilidade Bernoulli dada por () =
√
.

Calcule o equivalente certo e o prêmio de probabilidade da aposta
¡
16 4; 1

2
 1
2

¢
.
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2. Com relação às teorias de equilíbrio parcial e equilíbrio geral, resolva as questões abaixo:

(a) A demanda de um consumidor por certo bem  é dada por ( ) = , onde

 é o preço do bem e  é renda do consumidor. Suponha que a renda seja 7.

Encontre a variação compensatória para um aumento no preço de 1 para 4.

(b) Considere uma economia de trocas em que a função utlidade de cada consumidor

é contínua, estritamente crescente e estritamente quase-côncava em R
+. Suponha

ainda que todos os bens na economia possuem dotação estritamente positiva.

Mostre que essa economia possui um Equilíbrio Walrasiano.
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3)  Um  monopolista  possui  dois  tipos  de  consumidores  conforme  suas  preferências  pela 

qualidade  do  bem,  um  com  alta  valorização  (caracterizado  por  2)  e  outro  com  baixa 

valorização (caracterizado por 1). A função utilidade do primeiro é definida por U=iq‐t, onde 
2>1, q é qualidade e t é o total pago pelo bem. A decisão do produtor é qualquer q(0,); o 
custo de produção é C(q), sendo estritamente convexo. A utilidade do monopolista é V=t‐C(q). 

Mostre como o monopolista deve determinar seus preços (t) de modo a maximizar lucro. 

 



4) Considere n criadores de cabras em uma vila. O pasto a ser usado é de propriedade comum. 

Considere que o custo por comprar e cuidados com cada cabra seja constante e  igual a c. O 

valor que  cada  cabra gera usando o pasto é de  v(G), onde G é o  total de  cabras pastando. 

Existe um número máximo do total de cabras, GMax, tal que v(G)=0 para G> GMax, com v´(G)<0 e 

v´´(G)<0 para G< GMax. Determine quantas cabras cada criador deve criar e mostre se este valor 

é um ótimo social. 
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