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PLANILHA DE NOTAS – QUESTÃO 1 

 
ITEM ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS NOTA 

MÁXIMA 

1 

Conhecimento técnico do conteúdo 10 

1. Empresas que geram externalidades negativas, possu-
em custo marginal privado inferior ao custo marginal soci-
al da atividade 

2,0 

2. Considerando fixos os preços de mercado, o nível de 
produção será superior ao nível ótimo, caso todos os cus-
tos fossem considerados 

2,0 

3. A ineficiência econômica consiste no excesso de polui-
ção gerada, tendo em vista que a produção é superior à 
que existiria, caso todos os custos fossem considerados 

2,0 

4. Um imposto pigouviano é um imposto cobrado por cada 
unidade de poluição emitida e deve ser igual ao custo 
marginal social da poluição no nível ótimo da emissão 

2,0 

5. O imposto pigouviano tem como objetivo igualar os cus-
tos marginais privados e sociais, logo o nível de produção 
ótima será inferior caso não houvesse o imposto 

2,0 

2 

Clareza na exposição, consistência dos argumentos e coerên-

cia e coesão textuais 
6 

1. Clareza na exposição 2,0 
2. Consistência dos argumentos e coerência 2,0 
3. Coesão textuais 2,0 

3 Uso adequado da Língua Portuguesa 4 
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PLANILHA DE NOTAS – QUESTÃO 2 
 
 
 

ITEM ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS 
NOTA 

MÁXIMA 

1 

Conhecimento técnico do conteúdo 10 

1. Monopólio natural é a situação onde uma empresa pode arcar 
com toda a produção a um custo inferior, caso existisse competição 

2,5 

2. Existência de economias de escala 2,5 

3. O mecanismo comumente utilizado para limitação dos custos 
sociais, decorrentes do poder de monopólio, é a regulamentação 
econômica 

2,5 

4. Devido a existência de economias de escala, as agências regula-
doras podem incentivar um maior nível de produção e redução da 
ineficiência econômica 

2,5 

2 

Clareza na exposição, consistência dos argumentos e coerên-
cia e coesão textuais 

6 

1. Clareza na exposição 2,0 

2. Consistência dos argumentos e coerência 2,0 

3. Coesão textuais 2,0 

3 Uso adequado da Língua Portuguesa 4 

 
 


