
CURSO DSc 
Você no curso certo 

CONCURSO PETROBRAS 

ECONOMIA 

TURMA REGULAR (TEORIA + EXERCÍCIOS) 

A tabela abaixo traz a programação inicial da Turma, com as cadeiras e as 

respectivas cargas horárias. 

Cadeira Carga Horária 

Contratação 7 

Conformidade e Apuração de Denúncias 10,5 
Economia e Comércio Internacionais 4 
Economia Brasileira Contemporânea 4 
Economia da Energia 10,5 
Administração Financeira 4 

Avaliações Econômicas de Projetos 4 
Contabilidade Empresarial 4 
Macroeconomia 7 
Microeconomia 7 
Estatística e Números índices 4 
Econometria 24 
Cálculo 24 

Álgebra Linear 16 

Estratégia de Suprimentos e outros 5 

TOTAL 135 

ALTERAÇÕES NO EDITAL 

LEGENDA 

COR AZUL: sem alteração 

COR VERMELHA: novo tópico 

COR VERDE: tópico mantido, mas classificado em bloco distinto 

NOVA EMENTA: publicada em 10/01/2018 

BLOCO 1:  

MATEMÁTICA: Conjuntos. Relações. Funções. Limites. Derivadas. Integral. 

Seqüências e séries. Equações diferenciais e em diferenças. Álgebra linear. Matemática 

Financeira. 

ESTATÍSTICA E ECONOMETRIA: Estatística descritiva. Medidas de tendência central 

e medidas de dispersão. Probabilidade. Independência de Eventos. Teorema de Bayes. 



Principais teoremas da Probabilidade. Variáveis aleatórias. Funções de distribuição e 

densidade de probabilidade. Esperança matemática, variância, covariância e correlação. 

Distribuições conjunta e marginais, distribuições condicionais, independência estatística. 

Principais distribuições discretas e contínuas. Inferência estatística. Estimação pontual e 

intervalar. Métodos de estimação Propriedades dos estimadores em pequenas amostras. 

Propriedades assintóticas. Análise de regressão linear simples. Pressupostos básicos. 

Intervalos de confiança. Teste de hipóteses. Previsão. Regressão múltipla. Violação das 

hipóteses básicas. Autocorrelação, heterocedasticidade, multicolinearidade. Análise de 

séries temporais. Modelos ARIMA. Raízes unitárias e cointegração. Números índices. 

MICROECONOMIA: Teoria do consumidor. Teoria da firma. Estrutura de mercados. 

Equilíbrio geral. Economia do Bem estar. Externalidades. Bens públicos. Economia da 

informação. Incerteza. Teoria dos Jogos. Economia industrial: conceitos básicos (firma, 

indústria e mercados), elementos de estrutura de mercados (diferenciação de produtos, 

barreiras à entrada, economias de escala e de escopo, inovação); padrões de concorrência 

e estratégias empresariais, regulação dos mercados, política industrial. 

MACROECONOMIA: Contabilidade nacional. Sistema monetário. Principais modelos 

macroeconômicos: Clássico, keynesiano, IS-LM, Mundell-Fleming, oferta agregada e 

demanda agregada. Ciclos econômicos, inflação e desemprego: Curva de Philips. 

Expectativas adaptativas e racionais, teoria dos novos keynesianos e dos ciclos reais. 

Política fiscal e Política Monetária: Restrição orçamentária, déficit público e dívida 

pública. Imposto Inflacionário. Senhoriagem. Equivalência ricardiana. Objetivos e 

instrumentos de política monetária. Regras e discrição. Regime de metas de inflação. 

Economia aberta: Arranjos de câmbio. Paridade do poder de compra. Paridade de juros. 

Políticas macroeconômicas e determinação da renda em economias fechadas e abertas 

sob diferentes regimes cambiais. Teoria do Crescimento. Teoria do Consumo e do 

Investimento. Modelos de Crescimento Endógeno e Exógeno.  

CONFORMIDADE E CONTRATAÇÃO: Leis anticorrupção: Lei nº 12.846 de 

01/08/2013 - Responsabilização pela prática de atos contra a administração; Decreto nº 

8.420 de 18/03/2015 que regulamenta a Lei 12.846; Foreign Corrupt Practices Act 

(FCPA); UK Bribery Act 2010; Lei nº 12.813, de 16/05/2013 (Conflito de Interesse); 

Decreto nº 7.203, de 04/06/2010 (Vedação ao nepotismo); Controles Internos: Lei 

Sarbanes Oxley (Seção 404); COSO Framework; Auditoria: Testes, Técnicas e 

procedimentos de Auditoria; Amostragem; Evidência de auditoria apropriada e suficiente 

e risco de auditoria; Documentação de Auditoria (papel de trabalho, pareceres); Artigos 

28 ao 91 da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 (Estatuto Jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias); Artigos 42 ao 49 da Lei 

complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto nacional da microempresa e da 

empresa de pequeno porte); Estratégia de Suprimento (Strategic Sourcing); Técnicas de 

Negociação; Gestão de Estoques: MRP, Ponto de Ressuprimento, Lote Econômico de 

Compra, Just in Time, Sistema de Rastreamento de Materiais: (RFID, Código de Barras, 

Unique Identification Device).(*) 

(*) Tópico ministrado na cadeira “Estratégia de Suprimentos e outros” 

BLOCO 2: 



AVALIAÇÕES ECONÔMICAS DE PROJETOS: Conceito de projeto de investimento. 

Importância, características e limitações da elaboração e análise de projetos. Etapas na 

elaboração de projetos. Metodologias de avaliação e seleção de projetos. Taxa mínima de 

atratividade. Parâmetros para análise de projetos (vida econômica, depreciação, valor 

residual, capital de giro). Indicadores econômicos de projetos e sua utilização para tomada 

de decisão: VPL, TIR, Payback. Análise de sensibilidade e cenários. Incorporação da 

análise de risco e incerteza na avaliação e seleção de projetos. Análise de projetos sociais. 

Modelagem de Estrutura a Termo de Taxa de Juros, "Duration", Noções de 

AdmInistração de Risco de Mercado (VaR). Gestão e Avaliação de projetos: Ciclo de 

Vida; Estrutura analítica de projeto; Estudo de viabilidade técnica e econômica. 

Gerenciamento das Aquisições do Projeto (PMBoK 5ª ed.). (**) 

(**) Tópico ministrado na cadeira “Conformidade e Apuração de Denúncias”. 

CONTABILIDADE EMPRESARIAL: Noções básicas de Contabilidade. Análise das 

demonstrações contábeis: demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração 

do resultado do exercício, demonstração de origens e aplicações de recursos, 

demonstração do fluxo de caixa), indicadores (liquidez, endividamento, atividade e 

rentabilidade). Orçamento. Centro de lucro e preço de transferências. Padrões de 

comportamentos de custos. 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: Conceitos básicos de Administração Financeira. 

Princípios gerais de alavancagem operacional e financeira. Planejamento financeiro de 

curto prazo: administração do capital de giro, administração de disponibilidades, 

administração de contas a receber. Planejamento financeiro de longo prazo. Derivativos: 

conceitos básicos. Matemática Financeira*. 

(*) O Tópico “Matemática Financeira” também ocorre no Bloco 1. 

BLOCO 3:  

ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAIS: Balanço de pagamentos. Comércio 

exterior. Teorias sobre comércio internacional. Sistema financeiro internacional - 

instituições e organismos financeiros internacionais. Sarbanes-Oxley. Integração 

regional. Investimento externo direto. Acordo de Basiléia. Instrumentos de Política 

Comercial: tarifas, subsídios e cotas. Globalização e comércio internacional. Política 

Industrial. 

ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: Origens da industrialização 

brasileira. O Brasil no período entre guerras - a industrialização restringida: crescimento 

e estagnação nos anos 20; a crise de 29. A economia brasileira no período 30-45: o avanço 

da industrialização. Desenvolvimento no 2º pós-guerra (45 a 64). O debate sobre 

industrialização e estabilização; substituição de importações. A crise política, reformas 

institucionais pós 64 e o período expansivo de 68/73. A crise externa e a resposta 

brasileira nos anos 70 - o 2º PND. O Brasil na década de 80: choques externos, crise e 

políticas de ajustamento. A modernização conservadora nos anos 90: abertura, 

redefinição dos papéis do Estado e políticas de estabilização. A trajetória recente da 

economia brasileira. Sistema de Pagamentos Brasileiro. 



ECONOMIA DA ENERGIA: Estrutura da indústria. Conceitos Fundamentais: Balanço 

Energético. Usos e Fontes, Matriz Energética. Petróleo. Gás Natural e Energia Elétrica. 

Política ambiental. Aquecimento global e mudanças climáticas. Doença Holandesa. 

Industrialização, Inovação e Competitividade. 

EMENTA ANTIGA: publicada em 29/12/2017 

Para associar cada tópico do edital à cadeira na qual será abordado, basta verificar a 

observar a numeração abaixo:  

- Contratação: 1  

- Conformidade e Apuração de Denúncias: 2  

- Economia e Comércio Internacionais: 3  

- Economia Brasileira Contemporânea: 4  

- Economia da Energia: 5  

- Administração Financeira: 6  

- Avaliações Econômicas de Projetos: 7  

- Contabilidade Empresarial: 8  

- Macroeconomia: 9  

- Microeconomia: 10  

- Estatística e números índices: 11  

- Econometria: 12  

- Cálculo: 13  

- Álgebra Linear: 15 

BLOCO 1: MATEMÁTICA: Conjuntos. Relações. Funções. Limites. Derivadas. 

Integral. Seqüências e séries. Equações diferenciais e em diferenças (13). Álgebra linear 

(15). Matemática Financeira (7). 

ESTATÍSTICA E ECONOMETRIA: Estatística descritiva. Medidas de tendência central 

e medidas de dispersão. Probabilidade. Independência de Eventos. Teorema de Bayes. 

Principais teoremas da Probabilidade. Variáveis aleatórias. Funções de distribuição e 

densidade de probabilidade. Esperança matemática, variância, covariância e correlação. 

Distribuições conjunta e marginais, distribuições condicionais, independência estatística. 

Principais distribuições discretas e contínuas. Inferência estatística. Estimação pontual e 

intervalar. Métodos de estimação Propriedades dos estimadores em pequenas amostras. 

Propriedades assintóticas. Análise de regressão linear simples. Pressupostos básicos. 

Intervalos de confiança. Teste de hipóteses. Previsão. Regressão múltipla. Violação das 

hipóteses básicas (11). Autocorrelação, heterocedasticidade, multicolinearidade. Análise 

de séries temporais. Modelos ARIMA. Raízes unitárias e cointegração (12). Números 

índices (11). 

MICROECONOMIA: Teoria do consumidor. Teoria da firma. Estrutura de mercados. 

Equilíbrio geral. Economia do Bem estar. Externalidades. Bens públicos. Economia da 

informação. Incerteza. Teoria dos Jogos. Economia industrial: conceitos básicos (firma, 

indústria e mercados), elementos de estrutura de mercados (diferenciação de produtos, 

barreiras à entrada, economias de escala e de escopo, inovação); padrões de 3 

concorrência e estratégias empresariais, regulação dos mercados, política industrial (10). 



MACROECONOMIA: Contabilidade nacional. Sistema monetário. Principais modelos 

macroeconômicos: Clássico, keynesiano, IS-LM, Mundell-Fleming, oferta agregada e 

demanda agregada. Ciclos econômicos, inflação e desemprego: Curva de Philips. 

Expectativas adaptativas e racionais, teoria dos novos keynesianos e dos ciclos reais. 

Política fiscal e Política Monetária: Restrição orçamentária, déficit público e dívida 

pública. Imposto Inflacionário. Senhoriagem. Equivalência ricardiana. Objetivos e 

instrumentos de política monetária. Regras e discrição. Regime de metas de inflação. 

Economia aberta: Arranjos de câmbio. Paridade do poder de compra. Paridade de juros. 

Políticas macroeconômicas e determinação da renda em economias fechadas e abertas 

sob diferentes regimes cambiais. Teoria do Crescimento. Teoria do Consumo e do 

Investimento. Modelos de Crescimento Endógeno e Exógeno (10). 

BLOCO 2: 

AVALIAÇÕES ECONÔMICAS DE PROJETOS: Conceito de projeto de investimento. 

Importância, características e limitações da elaboração e análise de projetos. Etapas na 

elaboração de projetos. Metodologias de avaliação e seleção de projetos. Taxa mínima de 

atratividade. Parâmetros para análise de projetos (vida econômica, depreciação, valor 

residual, capital de giro). Indicadores econômicos de projetos e sua utilização para tomada 

de decisão: VPL, TIR, Payback. Análise de sensibilidade e cenários. Incorporação da 

análise de risco e incerteza na avaliação e seleção de projetos. Análise de projetos sociais. 

Modelagem de Estrutura a Termo de Taxa de Juros, "Duration", Noções de 

AdmInistração de Risco de Mercado (VaR) (7). 

CONTABILIDADE EMPRESARIAL: Noções básicas de Contabilidade. Análise das 

demonstrações contábeis: demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração 

do resultado do exercício, demonstração de origens e aplicações de recursos, 

demonstração do fluxo de caixa), indicadores (liquidez, endividamento, atividade e 

rentabilidade). Orçamento. Centro de lucro e preço de transferências. Padrões de 

comportamentos de custos (8). 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: Conceitos básicos de Administração Financeira. 

Princípios gerais de alavancagem operacional e financeira. Planejamento financeiro de 

curto prazo: administração do capital de giro, administração de disponibilidades, 

administração de contas a receber. Planejamento financeiro de longo prazo. Derivativos: 

conceitos básicos (6). 

BLOCO 3: 

ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAIS: Balanço de pagamentos. Comércio 

exterior. Teorias sobre comércio internacional. Sistema financeiro internacional - 

instituições e organismos financeiros internacionais. Sarbanes-Oxley. Integração 

regional. Investimento externo direto. Acordo de Basiléia. Instrumentos de Política 

Comercial: tarifas, subsídios e cotas. Globalização e comércio internacional. Política 

Industrial (3). 

ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: Origens da industrialização 

brasileira. O Brasil no período entre guerras - a industrialização restringida: crescimento 

e estagnação nos anos 20; a crise de 29. A economia brasileira no período 30- 45: o avanço 

da industrialização. Desenvolvimento no 2º pós-guerra (45 a 64). O debate sobre 



industrialização e estabilização; substituição de importações. A crise política, reformas 

institucionais pós 64 e o período expansivo de 68/73. A crise externa e a resposta 

brasileira nos anos 70 - o 2º PND. O Brasil na década de 80: choques 4 externos, crise e 

políticas de ajustamento. A modernização conservadora nos anos 90: abertura, 

redefinição dos papéis do Estado e políticas de estabilização. A trajetória recente da 

economia brasileira. Sistema de Pagamentos Brasileiro (4). 

ECONOMIA DA ENERGIA: Estrutura da indústria. Conceitos Fundamentais: Balanço 

Energético. Usos e Fontes, Matriz Energética. Petróleo. Gás Natural e Energia Elétrica. 

Política ambiental. Aquecimento global e mudanças climáticas. Doença Holandesa. 

Industrialização, Inovação e Competitividade (5). 

CONFORMIDADE E APURAÇÃO DE DENÚNCIAS: Leis anticorrupção: Lei nº 

12.846 de 01/08/2013 - Responsabilização pela prática de atos contra a administração; 

Decreto nº 8.420 de 18/03/2015 que regulamenta a Lei 12.846; Foreign Corrupt Practices 

Act (FCPA); UK Bribery Act 2010; Lei nº 12.813, de 16/05/2013 (Conflito de Interesse); 

Decreto nº 7.203, de 04/06/2010 (Vedação ao nepotismo). Controles Internos: Lei 

Sarbanes Oxley (Seção 404); COSO Framework. Auditoria: Testes, Técnicas e 

procedimentos de Auditoria; Amostragem; Evidência de auditoria apropriada e suficiente 

e risco de auditoria; Documentação de Auditoria (papel de trabalho, pareceres); Gestão e 

Avaliação de projetos: Ciclo de Vida; Estrutura analítica de projeto; Estudo de viabilidade 

técnica e econômica (2). 

CONTRATAÇÃO: Decreto 2.745 de 24 de agosto de 1998 - Procedimento licitatório 

simplificado da Petróleo Brasileiro S/A; Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 (Artigos 28 

ao 91) - Estatuto Jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias; Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 (Artigos 42 ao 49) - 

Estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte (1) 


