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Ótimo da Firma 

Taxa marginal de substituição técnica 
 
Mede a variação na quantidade de capital dividida ela variação na 
quantidade de trabalho ao longo de uma mesma isoquanta. 
Propriedades: 
Negativa 
Decrescente 
 
 
 

MgSTKL =  ΔK/ΔL 
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Ótimo da Firma 

Isocusto 
 
A figura geométrica representativa dos custos de produção de 
uma empresa. 
 
 
 
 

CT = rK + wL 
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Ótimo da Firma 

No nível máximo de produção possível, a isocusto é tangente à 
isoquanta. 
A taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho, 
que é representada pela inclinação da isoquanta, é igual a relação 
entre as remunerações do trabalho e do capital, que é 
representada pela inclinação de isocusto 
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Caiu na prova! 
 
 1. Ano: 2018   Banca: FAUEL   Órgão: AGEPAR 
Prova: Especialista em Regulação - Economista 
Na Teoria da Firma temos as “curvas isoquantas” que 
representam as distintas combinações dos fatores de produção 
que geram uma mesma quantidade de unidades produzidas. 
Logo: 
  a) O aumento da produção desloca as isoquantas para a 
esquerda.  
  b) A curva das isoquantas são convexas em relação a sua 
origem. 
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Caiu na prova! 
 
   c) As curvas das isoquantas têm uma inclinação positiva no 
longo prazo. 
  d) O ponto ótimo de produção é quando duas isoquantas se 
interceptam.  
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Caiu na prova! 
 
 2. Ano: 2014  Banca: UFBA  Órgão: Unilab 
Prova: Economista 
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Caiu na prova! 
 
 A partir da análise dos gráficos, pode-se dizer que o rendimento 
de escala da firma A é crescente, enquanto o da firma B é 
constante, isso porque, ao se aumentar a quantidade do insumo 
x1, mantendo constante a quantidade de x2, se percebe que o 
produto da firma A aumenta mais que proporcionalmente, 
enquanto o da firma B tem aumento uniforme. 
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Caiu na prova! 
 
 
3. Ano: 2013   Banca: CESPE  Órgão: ANTT 
Prova: Especialista em Regulação de Serviços de Transportes 
Terrestres - Economia 
A respeito da teoria do consumidor, julgue o item seguinte.  

 
A isoquanta é uma curva que representa as combinações de fatores 
de produção que resultam na mesma quantidade de produto. O 
ponto ótimo de uma isoquanta é dado pela intersecção com outra 
isoquanta que descreve combinações de outros fatores de 
produção. 
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Gabarito 
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