ANEXO IV
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 002/2012
TEMAS PARA AS VAGAS
Para a Prova Didática, a comissão organizadora fará o sorteio de um tema proposto, abaixo
arrolados, para cada vaga, no dia 23/07/2012, às 13:30h, na Sala dos Professores - Prédio
Administrativo - no Campus I da FIMES. É facultado ao candidato estar presente ao sorteio.

Vagas

01

02

03

04

05

Temas

Processos de Desenvolvimento da escrita da criança
Métodos de alfabetização: aspectos históricos e pedagógicos
Alfabetização e letramento
Gestão e Organização do trabalho pedagógico na creche, préescola, escola e em outras instituições educativas
Formação e profissionalização docentes, espaço de trabalho e
condições de exercício para profissão
A metodologia na resolução de problemas
A importância da música e da literatura infantil na construção
do raciocínio lógico
A contribuição dos recursos tecnológicos no desenvolvimento
do raciocínio matemático
Conceito de democratização escolar com garantia de equidade,
eficiência e qualidade para todos
Incorporação da dimensão étnico-racial como um dos
componentes curriculares
Contextualização da Educação de jovens e adultos no mundo
contemporâneo e no Brasil
Capitalização
Reavaliação de Ativos
Bolsa de Valores
Ética profissional para o Sistema de informação
Direito de propriedade
A construção civil e sua disciplina no Código Civil
Conceitos básicos da economia política e de direito econômico

06

07

08

09

10

11

12

13

Evolução da Teoria econômica
Elementos Constitutivos do Estado: Soberania
Democracia e Direitos Fundamentais
Teoria Geral do Direito Empresarial - Evolução histórica do
direito empresarial
Função Social da empresa
Empresários sujeitos à falência e excluídos pela lei falimentar
Arrecadação dos bens, pedido de restituição e realização do
ativo
Fontes do direito
As pessoas
Domicílio civil
Negócios Jurídicos
Culpabilidade
Regimes de Execução
Crime Continuado
Do mandado de segurança
Ação Civil Pública
Ação Popular
Princípios do Direito do Consumidor
Penalidades referentes ao descumprimento do Código do Direito
do Consumidor
Fundamentos do Código do Direito do Consumidor
Introdução ao estudo do Direito Agrário, origens, denominação,
definição, objeto
A justiça agrária, os princípios, natureza jurídica
O direito Agrário no Brasil, o descobrimento do Brasil, o
regime sesmarial, a "Lei de Terras"
Princípio do Promotor Natural
Seguridade Social
Competência Tributária
A vida de Freud
Sexualidade e neurose

14

15

16

17

O conceito de fantasma

Cultura da soja
Controle de pragas e doenças
Milho, avanços tecnológicos da cultura
Algodão adensado X convencional
O ciclo hidrológico
Infiltração de água no solo e escoamento superficial
Preciptação, interceptação e evapotranspiração em bacias
hidrográficas
Metodologia para Georeferenciamento de imóveis rurais e sua
fundamentação técnica
Conceito, histórico e perspectivas do Georeferenciamento
Comportamento espctral dos alvos (vegetação, solo e água),
Plataformas e Sensores

