PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO RAIMUNDO NONATO

PROVA OBJETIVA

Entre as mudanças estabelecidas, é correto
identificar:

Questão 01
Sobre as investigações da chamada "LavaJato", analise as seguintes afirmativas.

a) o fim do salário mínimo, que não servirá
mais como parâmetro obrigatório na
remuneração dos trabalhadores pelas
empresas.

I. O promotor público Sérgio Moro é um dos
principais agentes no que se refere ao
andamento das investigações, o que fez com
que ele ficasse conhecido nacionalmente.

b) o fim da obrigatoriedade do registro em
carteira nas relações de trabalho, com o
objetivo de legalizar o trabalho considerado
informal.

II. Até o momento, diversos políticos e
representantes de empreiteiras foram
denunciados, sendo que alguns já foram
presos.

c) a formalização do trabalho intermitente,
aquele em que não há jornada fixa, podendo
o empregado trabalhar em alguns dias ou
durante algumas horas.

III. A denominação dada à operação é
proveniente de uma investigação semelhante
ocorrida em postos de gasolina nos Estados
Unidos nos anos 90.

d) a incorporação do tempo de deslocamento
ao trabalho como parte da jornada,
instituindo uma remuneração específica para
os empregados que moram longe.

Está correto o que se afirma em:

e) o aumento da contribuição para o FGTS
por parte do empregador, com a finalidade
de dar mais segurança ao trabalhador em
caso de demissão.

a) I, somente.
b) I e II, somente.
c) I e III somente.
d) II, somente

Questão 03
Texto 01

e) Todas.

Questão 02
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Texto 2

b) a Eletrobrás.

Figura amplamente conhecida por sua atuação
como procurador-geral da República, o Sr.
Rodrigo Janot foi substituído nesse cargo por
outro membro do Ministério Público Federal
escolhido pelo presidente da República.

c) a Petrobrás.

Indique os nomes respectivamente do(a)
novo(a) relator dos processos da Operação
Lava Jato no STF e do(a) novo(a)
procurador-geral da República
a) Edson Fachin e Raquel Dodge.
b) Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes
c) Dias Toffoli e Luislinda Valois
d) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

d) a Lotex (loterias instantâneas).
e) a Caixa Econômica Federal.

Questão 05
O desenvolvimento tecnológico cada vez
mais rápido, em especial o das
telecomunicações, prenuncia uma grande
guinada nos meios de produção, anunciada
como a 4a Revolução Industrial.
Assinale a alternativa que identifica avanços
que poderão possibilitar essa transformação.

e) Luiz Fux e Luislinda Valois.
a) A utilização da água para mover
máquinas a vapor e a agricultura familiar.
b) O emprego da eletricidade para mover as
máquinas industriais.

Questão 04
O ex-ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse em 13/10/2017 em
Washington que é possível privatizar a
estatal até 2018. “É possível e deverá ser tão
importante quanto a privatização das
telecomunicações”, afirmou o ministro
durante palestra promovida pela Câmara de
Comércio Brasil-Estados Unidos.(E.B.C.
goo.gl/cLs9Tn.
Adaptado)

Acesso

em

15.10.2017.

Assinale a alternativa que identifica a estatal
que o ex-ministro afirmou que é possível
privatizar:
a) o Banco do Brasil.

c) A Internet de 1a Geração, a produção de
energia limpa e o controle populacional.
d) A Internet de 5a Geração, a Internet das
Coisas e a Inteligência Artificial.
e) A célula fotoelétrica e a tecnologia da
informação, permitindo o surgimento de
máquinas automáticas.

Questão 06
Diante da escalada da crise na Venezuela
que leva cada vez mais venezuelanos a
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cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em
busca de uma vida melhor, qual o estado
brasileiro é a principal porta de entrada dos
imigrantes que fogem da crise de
abastecimento de alimentos, do colapso dos
serviços públicos e de uma inflação de
700% no país vizinho.

c) são moedas criptografadas. Trata-se de
uma forma de dinheiro que existe apenas
digitalmente. O Banco Mundial define as
regras e efetua o monitoramento do
comércio deste tipo de moeda.
d) um fundo de ações controlado pelo Banco
Central alemão.

a) Roraima
b) Rondônia

e) uma moeda digital, criada por
computadores e que circula apenas na
internet.

c) Amazonas
d) Amapá
e) nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 07
“Na quinta-feira (11.01) o bitcoin, registrou
queda significativa após o Governo da
Coreia do Sul anunciar que discute um plano
para bani-lo do mercado local, um dos mais
importantes do mundo. Nesta sexta-feira
(12.01), foi a vez de instituições do Brasil
entrarem na lista das autoridades mundiais
que
estão
buscando
formas
para
regulamentar um ativo cujos preços
dispararam
no
ano
passado”.
(goo.gl/n2hQWt. Adaptado)

Assinale a alternativa correta sobre o
bitcoin:

Questão 08
A vereadora Marielle Franco que defendia
os direitos humanos e moradores das favelas
foi morta a tiros no centro do Rio de Janeiro,
em 14 de março de 2018. Ela representava o
partido:
a) PT
b) PSOL
c) PDT
d) PSDB
e) PMDB

Questão 09

a) uma letra de câmbio emitida pelo governo
brasileiro.
b) uma ação comercializada nas bolsas de
valores da China.
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A principal medida da campanha de
emergência anunciada pelo governo está
relacionada:
a) à quarentena imposta às pessoas
contaminadas pela doença, evitando com
isso a sua transmissão nos ambientes
urbanos.
b) à busca pela população de macacos
portadores da doença, com o objetivo de
isolar os animais do convívio humano.
c) a um mapeamento rigoroso dos casos de
doença, com a finalidade de vacinar
exclusivamente os bairros mais atingidos.
d) à aplicação de doses fracionadas da
vacina, com o objetivo de ampliar o número
de pessoas imunes à doença.

conta com o apoio velado dos Estados
Unidos.
c) A decisão do Presidente dos Estados
Unidos da América, Donald Trump, de
transferir a embaixada americana em Israel
para Jerusalém.
d) A decisão do Conselho de Segurança das
Nações Unidas que ratificou a decisão de
Vanatu, Taiwan, Ucrânia, República Checa
e Estados Unidos de reconhecer Jerusalém
como a capital de Israel.
e) A decisão do Senado dos Estados Unidos,
por iniciativa do ex-presidente Obama e seus
aliados democratas, de não aprovar a nova
política norte-americana em relação ao
Oriente Médio e proibir o fornecimento de
armas e equipamentos a Israel.

e) a uma ampla campanha publicitária de
combate ao mosquito Aedes aegypti,
responsável pela transmissão da doença.

PROVA SUBJETIVA
Questão 10

TEMA

Ampliou-se recentemente o permanente
clima de tensão na região do Oriente Médio.



Assinale a alternativa que indica o
acontecimento que motivou tal acirramento.

A Democracia na Sociedade Atual

Escreva um texto dissertativo utilizando no
máximo 20 (vinte) linhas abordando o tema
proposto.

a) As ações norte-americanas de apoio ao
Irã que contrariam os interesses políticos dos
Emirados Árabes e Arábia Saudita.
b) A formação de uma coligação política
entre Egito, Emirados Árabes, Síria e Irã
contra o governo da Arábia Saudita, que
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