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II (2.3 valores) 

“A teoria dos jogos mostra que, perante uma situação de interacção estratégica, um gestor de 
uma empresa duopolista tem sempre uma grande vantagem em se antecipar ao seu 
concorrente na tomada de decisões estratégicas”.  
Diga se concorda com a afirmação acima, justificando devidamente a sua resposta. 
 
 
 

III (4 valores) 

A Sra. Douglas tem a seguinte função utilidade: U(X,Y)=XY, onde X e Y são os únicos dois 
bens consumidos por ela. O seu rendimento é de 1000 u.m., e os preços são pX=10 e pY=20. 

a) No supermercado, estes dois bens só se vendem em conjunto, por isso a Sra. Douglas tem 
que escolher entre: 

Pack A que contém 40 unidades de X e 30 de Y  

Pack B que contém 20 unidades de X e 40 de Y 

Qual será a sua decisão? 

 
b) Se tivesse a possibilidade de comprar os produtos em separado, quantas unidades de cada 
produto compraria a Sra. Douglas? 

 
c) Devido a uma gestão descuidada, o supermercado está praticamente em ruptura de stock do 
bem y. Assim, decidiu fazer um racionamento, estabelecendo que nenhum consumidor 
poderia comprar mais de 20 unidades deste produto. Qual será o novo cabaz de consumo da 
Sra. Douglas? 

ATENÇAO: Leia antes de iniciar o teste 

A. O Exame é constituído por 5 Grupos e tem uma duração de 2h + 30 min de 
tolerância. 

B. Deve iniciar o teste pelo Grupo I (escolha múltipla): 
a. Tem 40 minutos para o completar, sendo que, findo esse tempo as 

respectivas folhas serão recolhidas. 
b. Deve assinalar a resposta que entender correcta com um círculo em volta da 

letra correspondente. 
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d) A embalagem do bem X é muito poluente e a maioria dos consumidores ainda não está 
consciente da importância da sua reciclagem. À semelhança do que acontece na Holanda, foi 
criado um esquema de incentivos muito eficiente: por cada 20 embalagens vazias que um 
consumidor entregue no supermercado, é-lhe dado um vale no valor de 10 u.m. para gastar no 
bem X ou Y.  Cada consumidor não pode receber mais do que 2 vales. 

Quantas embalagens do bem X e do bem Y serão consumidas? 

 
 

IV (4.5 valores) 

Considere um mercado de concorrência perfeita onde as empresas têm uma estrutura de 
custos de longo prazo representada pela seguinte expressão. 

iiiLP qqqCT 64 23 +−=  

a) Calcule a função oferta de cada uma das empresas. 

Sabe-se também que, neste mercado, a função procura é: 

pQ D −=1000  

b) Calcule o número de empresas (n) que vão operar neste mercado no longo prazo, se não 
houver qualquer barreira à entrada e à saída do mesmo. 

Assuma agora que houve uma transformação neste mercado e passámos a estar perante um 
oligopólio, onde as m empresas existentes concorrem em quantidades simultaneamente. 
Considere também que houve um choque tecnológico e as função custo de cada uma destas 
empresas se alterou para: 

ii qCT 5=  

c) Encontre o equilíbrio (quantidades individuais, quantidade de mercado e preço) deste 
novo mercado. (Nota: tenha em atenção que as m empresas são idênticas em tudo). 
 

d) Considere agora que existem apenas 2 empresas no mercado (m=2) e que uma delas 
mudou a sua tecnologia, de tal modo que passou a ter a seguinte função custos: 

2
22 1.0 qCT =  

As duas empresas acabaram de fechar um acordo secreto, cujo objectivo é maximizar os 
lucros do sector. Para evitar criar provas de conluio, o acordo não prevê qualquer pagamento 
de uma empresa à outra. Determine o equilíbrio de mercado, bem como os lucros de cada uma 
das empresas. Terá a empresa 2 incentivo a furar o acordo? Em caso afirmativo, quanto 
poderá ganhar se o fizer? 
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V (5 valores) 

O senhor Felismino e o Sr. Felisberto são os dois finalistas de um concurso televisivo. Até ao 
momento, cada um deles já ganhou 2500 € e agora é-lhes dada a possibilidade de desistirem. 
Cada um toma a sua decisão sem saber a decisão do outro e as regras do jogo são as 
seguintes: 

i) Se ambos desistirem, ficam com o dinheiro ganho anteriormente; 

ii) Se um deles desistir e o outro não, aquele que desiste fica com os 2500 € que 
ganhou até agora e aquele que não desiste ganha automaticamente o jogo, com um 
prémio global de 10000 €; 

iii) Se nenhum deles desistir, é feita uma pergunta final a ambos. Nesse caso, os 
prémios dependerão das respostas a essa pergunta, da seguinte forma: 

• Se apenas um deles responder correctamente, esse concorrente ganha 
10000 €, enquanto o outro vai para casa “de bolsos vazios”; 

• Se ambos responderem correctamente, cada um fica com um prémio global 
de 5000 €; 

• Se errarem os dois, vão ambos para casa “de bolsos vazios”. 
 
O Sr. Felismino tem uma probabilidade de 40% de responder correctamente à pergunta final. 
Para o Sr. Felisberto, que não tem uma cultura geral tão forte, essa probabilidade é de apenas 
30%. Estas probabilidades são conhecidas por ambos. 
 
a) Imagine que o Sr. José Pacato, um apresentador que se acha muito engraçado, decidiu 
nesse dia inovar e mudar um pouco as regras do concurso. Em vez de perguntar a ambos os 
concorrentes se queriam desistir ou jogar, fez essa pergunta primeiro ao Sr. Felismino, que 
decidiu jogar. Foi-lhe feita uma pergunta e errou na resposta, pelo que perdeu tudo o que tinha 
ganho. De seguida, o apresentador perguntou ao Sr. Felisberto, que tinha visto o que 
aconteceu ao Sr. Felismino, se queria jogar ou desistir. Sabe dizer qual foi a decisão dele? Se 
sim, qual foi? Justifique a sua resposta. 

 
b) Admita agora que o Sr. Pacato não mudou as regras. Determine o valor esperado do prémio 
global de cada um dos jogadores, no caso de nenhum deles desistir. 
 
c) Assuma que ambos os jogadores são neutros ao risco. O que acha que vai acontecer? 
Desistem ambos, jogam ambos, desiste só o Sr. Felismino ou desiste só o Sr. Felisberto? 
Justifique a sua resposta. 
 
d) Assuma agora que os jogadores têm as seguintes funções de utilidade: 

Sr. Felismino:     5.0
11 WU =  

 
Sr. Felisberto:    2.1

22 WU =  

Onde W é o montante do prémio do concurso. Qual será o equilíbrio do jogo neste caso? 
Analise e explique o resultado, comparando-o com o da alínea anterior. 

  

 
Boa Sorte ! 
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Nome:_____________________________  Número: _________________________ 

I (α). Questões de escolha múltipla (4.2 valores) 
 
1. No longo prazo as empresas de um mercado de concorrência monopolística produzem um 
nível de output tal que: 
a) P > CMa. 
b) CMeT > CMeT mínimo. 
c) Quer a) quer b) estão correctas. 
d) Nem a) nem b) estão correctas. 
 
2. Quando a empresa 1 actua como líder de Stackelberg: 
a) A empresa 2 produz o nível de output de monopólio. 
b) A empresa 1 terá lucros mais baixos do que se a concorrência fosse “à Cournot”. 
c) A empresa 2 terá lucros mais altos do que se a concorrência fosse “à Cournot”. 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
3. Num leilão de 1º preço com carta fechada e com valores privados independentes, a licitação  
(bid) óptima para o comprador é: 
a) Oferecer mais do que a sua valorização do bem. 
b) Oferecer menos do que a sua valorização do bem. 
c) Oferecer exactamente a sua valorização do bem. 
d) Tanto pode ser a) como b) dependendo da sua expectativa quanto ao(s) valor(es) que os 
concorrentes atribuem ao bem. 
 
4. Qual das seguintes não é uma característica da concorrência monopolística? 
a) Poucos vendedores. 
b) Produto diferenciado. 
c) Fácil entrada e saída de empresas no sector. 
d) Todas as respostas acima são características da concorrência monopolística. 

 
5. O bem X é um bem normal e a sua procura é dada por MPPQ MYYXX

d
X αααα +++= 0 . 

Então sabemos que: 
a) αX>0 
b) αY>0 
c) αM>0 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
6. Um monopólio produzindo um chip a um custo marginal de 6 € enfrenta uma procura com 
elasticidade -2.5. Que preço unitário deve praticar para maximizar os seus lucros? 
a) 6  € 
b) 8 € 
c) 10 € 
d) 12 € 
 
7. Se a função de produção for linear, então: 
a) Haverá uma relação de complementaridade perfeita entre todos os inputs. 
b) Haverá uma relação de substituibilidade perfeita entre todos os inputs. 
c) Os inputs estão relacionados em proporções fixas. 
d) Nenhuma das anteriores. 
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SOLUÇÕES: 
I(αααα). Questões de escolha múltipla. (4.2 valores) 

 
1. No longo prazo as empresas de um mercado de concorrência monopolística produzem um 
nível de output tal que: 
a) P > CMa. 
b) CMeT > CMeT Mínimo. 
c) Quer a) quer b) estão correctas.* 
d) Nem a) nem b) estão correctas. 
 
2. Quando a empresa 1 actua como líder de Stackelberg: 
a) A empresa 2 produz o nível de output de monopólio. 
b) A empresa 1 terá lucros mais baixos do que se a concorrência fosse “à Cournot”. 
c) A empresa 2 terá lucros mais altos do que se a concorrência fosse “à Cournot”. 
d) Nenhuma das anteriores.* 
 
3. Num leilão de 1º preço com carta fechada e com valores privados independentes, a licitação 
(bid) óptima para o comprador é: 
a) Oferecer mais do que a sua valorização do bem. 
b) Oferecer menos do que a sua valorização do bem.* 
c) Oferecer exactamente a sua valorização do bem. 
d) Tanto pode ser a) como b) dependendo da sua expectativa quanto ao(s) valor(es) que os 
concorrentes atribuem ao bem. 
 
4. Qual das seguintes não é uma característica da concorrência monopolística? 
a) Poucos vendedores.* 
b) Produto diferenciado. 
c) Fácil entrada e saída de empresas no sector. 
d) Todas as respostas acima são características da concorrência monopolística. 

 

5. O bem X é um bem normal e a sua procura é dada por MPPQ MYYXX
d
X αααα +++= 0 . 

Então sabemos que: 
a) αX>0 
b) αY>0 
c) αM>0* 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
6. Um monopólio produzindo um chip a um custo marginal de 6 € enfrenta uma procura com 
elasticidade -2.5. Que preço unitário deve praticar para maximizar os seus lucros? 
a) 6  € 
b) 8 € 
c) 10 €* 
d) 12 € 

 
7. Se a função de produção for linear, então: 
a) Haverá uma relação de complementaridade perfeita entre todos os inputs 
b) Haverá uma relação de substituibilidade perfeita entre todos os inputs* 
c) Os inputs estão relacionados em proporções fixas. 
d) Nenhuma das anteriores. 
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III 
A Sra Douglas tem a seguinte função utilidade: U(X,Y)=XY, onde X e Y são os únicos 2 bens 
consumidos por ela. O seu rendimento é de 1000u.m., pX=10 e pY=20. 

a) No supermercado, estes 2 bens só se vendem em conjunto, por isso a Sra Douglas tem que 
escolher entre: 

Pack A que contém 40 unidades de X e 30 de Y  

Pack B que contém 20 unidades de X e 40 de Y 

Qual será a sua decisão? 

 
b) Se tivesse a possibilidade de comprar os produtos em separado, quantas unidades de cada 
produto compraria a Sra Douglas? 

 
c) Devido a uma gestão descuidada, o supermercado está praticamente em ruptura de stock do 
bem y. Assim, decidiu fazer um racionamento, estabelecendo que nenhum consumidor 
poderia comprar mais de 20 unidades deste produto. Qual será o novo cabaz de consumo da 
Sra Douglas? 

 
d) A embalagem do bem X é muito poluente e a maioria dos consumidores ainda não está 
consciente da importância da sua reciclagem. À semelhança do que acontece na Holanda, foi 
criado um esquema de incentivos muito eficiente: por cada 20 embalagens vazias que um 
consumidor entregue no supermercado é-lhe dado um vale no valor de 10 u.m. para gastar no 
bem X ou Y. Cada consumidor não pode receber mais do que 2 vales. 

Quantas unidades serão consumidas de cada bem? 

 
Resolução 
 
a) UA=40*30=1200,  UB=20*40=800   �Escolhe cabaz A 

b) TMSxy=Px/Py � y/x=10/20 � x=2y 

     RO: 1000= 10x+20y � 1000=10*2y+20y �y=25,   x=50  

c) Como y=20, x=(1000-2*20)/10=60 

d)    X   M    X*=0.5M/10  Y*=0.5M/20   
<20 1000 50 25 

[20;40[ 1010 50.5 25.25 
[40;102] 1020 51 25.5 

Recicladas 50 embalagens 
de X e consumidas 25.5 
unidades de Y. 
Nova RO 
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IV 
Considere um Mercado de concorrência perfeita onde as empresas têm uma estrutura de 
custos de longo prazo representada pela seguinte expressão. 

iiiLP qqqCT 64 23 +−=  

a) Calcule a função oferta de cada uma das empresas. 

Sabe-se também que, neste mercado, a função procura é: 

pQ D −=1000  

b) Calcule o número de empresas (n) que vão operar neste mercado no longo prazo, se 
não houver qualquer barreira à entrada e saída do mesmo. 

Assuma agora que houve uma transformação neste mercado e estamos agora perante um 
oligopólio, onde as m empresas existentes concorrem em quantidades simultaneamente. 
Considere também que houve um choque tecnológico e as funções custo para cada uma destas 
empresas se alterou para: 

ii qCT 5=  

c) Encontre o equilíbrio (quantidades individuais, quantidade de mercado e preço) deste 
novo mercado. (Nota: tenha em atenção que as m empresas são idênticas em tudo). 

 
d) Assuma agora que existem apenas 2 empresas no mercado (m=2) e que uma delas 

mudou a sua tecnologia, de tal modo que passou a ter a seguinte função custos: 
2
22 1.0 qCT =  

As duas empresas acabaram de fechar um acordo secreto, cujo objectivo é maximizar os 
lucros do sector. Para evitar criar provas de conluio, não haverá nenhuma transferência entre 
empresas. Determine o equilíbrio de mercado, bem como os lucros de cada uma das 
empresas. Terá a empresa 2 incentivo a furar o acordo? Em caso afirmativo, quanto poderá 
ganhar se o fizer? 
 

Resolução: 

a) 
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A empresa 2 tem incentivo a desviar do acordo feito!
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V 

O senhor Felismino e o Sr. Felisberto são os dois finalistas de um concurso televisivo. Até ao 
momento, cada um deles já ganhou 2500 € e agora é-lhes dada a possibilidade de desistirem. Cada um 
toma a sua decisão sem saber a decisão do outro e as regras do jogo são as seguintes: 

i) Se ambos desistirem, ficam com o dinheiro ganho anteriormente; 

ii) Se um deles desistir e o outro não, aquele que desiste fica com os 2500 € que ganhou até ao 
momento e aquele que não desiste ganha o jogo, com um prémio global de 10000 €; 

iii) Se nenhum deles desistir, é feita uma pergunta final a ambos. Nesse caso, os prémios 
dependerão das respostas a essa pergunta da seguinte forma: 

• Se apenas um deles responder correctamente, esse concorrente ganha 10000 €, 
enquanto o outro vai para casa “de bolsos vazios”; 

• Se ambos responderem correctamente, cada um fica com um prémio global de 
5000 €; 

• Se errarem os dois, vão ambos para casa “de bolsos vazios”. 
 
O Sr. Felismino tem uma probabilidade de 40% de responder correctamente à pergunta final. Para o 
Sr. Felisberto, que não tem uma cultura geral tão forte, essa probabilidade é de apenas 30%. Estas 
probabilidades são conhecidas por ambos. 
 
a) Imagine que o Sr. José Pacato, apresentador do concurso, que se acha muito engraçado, decidiu 
nesse dia inovar e mudar um pouco as regras do jogo. Em vez de perguntar a ambos os jogadores se 
queriam desistir ou jogar, fez essa pergunta primeiro ao Sr. Felismino, que decidiu jogar. Foi-lhe feita 
uma pergunta e errou na resposta, pelo que perdeu tudo o que tinha ganho. De seguida, o apresentador 
virou-se para o Sr. Felisberto, que assistiu a tudo, e perguntou-lhe se queria jogar ou desistir. Sabe 
dizer qual foi a decisão dele? Se sim, qual foi? Justifique a sua resposta. 

 
b) Admita agora que o Sr. Pacato não mudou as regras. Determine o valor esperado do prémio global 
de cada um dos jogadores, no caso de nenhum deles desistir. 
 
c) Assuma que ambos os jogadores são neutros ao risco. O que acha que vai acontecer? Desistem 
ambos, jogam ambos, desiste só o Sr. Felismino ou desiste só o Sr. Felisberto? Justifique a sua 
resposta. 
 
d) Assuma agora que os jogadores têm as seguintes funções de utilidade: 

Sr. Felismino:     5.0
11 WU =  

 

Sr. Felisberto:    2.1
22 WU =  

Qual será o equilíbrio do jogo neste caso? Analise e explique o resultado, comparando-o com o da 
alínea anterior. 

 

a)  
Valores Esperados do prémio (W) 
Se desistir: 2500 
Se jogar: 30003.010000 =×  
 
Se o Sr. Felisberto for: 
i) Neutro ao Risco -  decide Jogar (escolhe a opção com maior valor esperado) 
ii) Propenso ao risco: Joga (pois a opção com amior valor esperado também é  a mais arriscada) 
iii)  Avesso ao risco: A sua decisão depende do grau de aversão ao risco 
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b)  
 
Resultado Probabilidade Prémio Felismino (A) Prémio Felisberto (B) 
A acerta, B erra 0.4 × 0.7 = 0.28 10000 0 
A erra, B acerta 0.6 × 0.3 = 0.18 0 10000 
Acertam ambos 0.4 × 0.3 = 0.12 5000 5000 
Erram ambos 0.6 × 0.7 = 0.42 0 0 
 
Valor Esperado do prémio 

A: 3400100007.04.050004.03.0 =××+××  

B: 2400100006.03.050004.03.0 =××+××  
  
 
c)  
Matriz de Resultados: 
 
  Felisberto (B) 

  Desiste Joga 

Desiste 2500 , 2500 2500 , 10000 Felismino (A) 
Joga 10000 , 2500 3400 , 2400 

 
 
 
Estratégias para o jogador A: 

 
Se B desistir:  Jogar – 10000 
                      Não Jogar – 2500 
 
Se B jogar: Jogar – 3400100007.04.050004.03.0 =××+××  
                  Não Jogar – 2500 

 
Conclusão:  A deve jogar sempre. 
 
Estratégias para o jogador B: 
  Se A desistir: Jogar – 10000 
             Não Jogar – 2500 
 
  Se A jogar: Jogar - 2400100006.03.050004.03.0 =××+××  
          Não Jogar – 2500 
 
Conclusão: B joga se A desistir e desiste se B jogar. 
 
Equilíbrio do jogo:  Felismino Joga, Felisberto desiste (J, D). 
 
 
d)  
 
Valores esperados da utilidade dos 2 jogadores no caso de ambos decidirem jogar: 
 

( )[ ] ( ) ( ) 5.36500012.01000028.0 5.05.0 =×+×=AWUE  

 

( )[ ] ( ) ( ) 14653500012.01000018.0 2.12.1 =×+×=BWUE  
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Matriz de Resultados (baseada nos valores esperados da utilidade): 
 
  Felisberto (B) 

  Desiste Joga 

Desiste 50 , 11954 50, 63095 Felismino (A) 
Joga 100 , 11954 36.5 , 14653 

 
 
 
Estratégias para o jogador A: 

Se B desistir: Jogar - 10010000=  

 Não Jogar: 502500=  
 

Se A jogar: Jogar -  5.36100007.04.050004.03.0 =××+××  

 Não Jogar: 502500=  
 
Conclusão: A joga se B desistir e desiste se B jogar. 
 
 
Estratégias para o jogador B:  
   

  Se A desistir: Jogar - 6309510000 2.1 =  

                         Desistir - 119542500 2.1 =  
 
  Se A jogar:   Jogar - 9.146522.1̂100006.03.02.1̂50004.03.0 =××+××  

          Desistir: 119542500 2.1 =  
 
Conclusão: B joga sempre. 

 

Equilíbrio do jogo:  Felismino Desiste, Felisberto joga  (D, J). 
 

 

 

 


