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1. Considere o jogo em forma extensiva com informação imperfeita mostrado na figura a seguir:

(a) Mostre que este jogo tem um único equilíbrio seqüencial, no qual o jogador 3 se move
com probabilidade 1. Existe algum perfil de estratégias que é um equilíbrio de Nash,
mas não faz parte de nenhum equilíbrio seqüencial deste jogo?

(b) Agora considere o caso fora do equilíbrio onde os jogadores 1 e 2 podem discordar
e ter crenças diferentes sobre o que o jogador 3 faria se ele se movesse. Mostre que
crenças diferentes sobre a estratégia do jogador 3 podem induzir os jogadores 1 e 2 a se
comportar de uma maneira racional de forma que o jogador 3 se move com probabilidade
0.

2. Considere o jogo em forma extensiva com informação imperfeita mostrado na figura a seguir:



(a) Seja x = 1. Encontre os três equilíbrios de Nash em estratégias puras deste jogo.

(b) Suponha que π é um sistema de crenças que é consistente com um perfil de estraté-
gias comportamentais para este jogo. Mostre que existe uma fórmula que expressa
π(⟨2/3, B⟩) em função de π(⟨2/3, A⟩).

(c) Se x = 1, mostre que apenas dois dos três equilíbrios encontrados na parte (a) são
equilíbrios seqüenciais.

(d) Qual o menor valor de x para que os três equilíbrios de Nash em estratégias puras sejam
equilíbrios seqüenciais?

3. Considere o jogo em forma normal mostrado na tabela abaixo:

c d
a 5,4 5,4
be 8,3 1,9
bf 3,6 7,2
bg 4,5 6,3

(a) Encontre todos os equilíbrios de Nash deste jogo. Qual destes equilíbrios são equilíbrios
perfeitos de mão trêmulas? Qual destes são próprios?

(b) Note que a estratégia bg do jogador 1 é aleatoriamente redundante, pois qualquer que
seja a estratégia utilizada por 2, bg tem a mesma utilidade esperada de 1
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tanto, considere o jogo reduzido após eliminação da estratégia bg. Quais os equilíbrios
de Nash deste novo jogo? Quais deles são de mão trêmula? Quais deles são próprios?
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