
  

ANEXO I V 

FUNDAÇÃO I NTEGRADA MUNI CI PAL DE ENSI NO SUPERI OR – FI MES 

PROCESSO SELETI VO SI MPLI FI CADO 

EDI TAL Nº 001/ 2013 

 

TE MAS PARA AS VAGAS 

 

Para a Prova Di dáti ca,  a  co mi ssão or gani zadora fará o sort ei o de u m t e ma  pr opost o,  abai xo 

arrol ados,  para cada vaga,  no di a 28/ 01/ 2013,  às  13: 30h,  na Sal a dos  Pr ofessores  -  Prédi o 

Ad mi nistrati vo - no Ca mpus I da FI MES. É facultado ao candi dat o estar presente ao sortei o.  

 

 

 

 

 

Vagas  Te mas 

 

 

01 

Or ça ment o Público 

Cr édit os Adi ci onais 

Patri môni o Público 
 

02 
Si ste ma Fi nanceiro Naci onal  

Operações de Crédito 

Operações com Títul os e Val ores Mobiliári os 
 

 

03 

Apuração e Escrit uração 

Apuração, Registro e Controle de Di ferenças Te mporárias 

Elisão (Pl anej a ment o Tri but ári o) 
 

 

04 

Est udo do Processo Penal: as sent enças 

Os recursos Penais 

Habeas Corpus 

Antij uri di ci dade for mal e mat erial 

Legíti ma defesa 

El e ment os da culpabilidade:  i mputabili dade;  possi bilidade de 

conheci ment o da ilicitude ; exi gi bilidade de condut a di versa 
 

 

05 

Teoria geral do Di reito Soci etári o 

LTDA -  Penhorabilidade de quot as soci ais - Os sóci os - Direit os 

e deveres 

S/ A - Capital Social  
 

 

06 

Introdução aos contrat os mercantis 

Tít ul os de crédit o e m espéci e - Letra de Câ mbi o 

Fal ênci a - Processo Fali ment ar após a decret ação da falênci a 



  

 

07 

 

 

Do processo caut elar 

O poder geral de caut ela 

Os procedi ment os caut el ares específicos 
 

 

08 

Quest ão Ambi ent al  no Brasil  e no Mundo ( Política Naci onal  do 

Mei o Ambi ent e 

O Mei o Ambi ent e e a Constituição de 1988 

As pect os Processuais do Direit o Ambi ent al 
 

09 
Soci edade e Tut el a Jurí di ca 

Pr ocesso e Direit o Pr ocessual  

Di visão do Direit o Processual  
 

10 
Evol ução da economi a como Ci ênci as 

El astici dade da oferta e da procura 

Funda ment os econô mi cos na Constitui ção Federal  
 

 

11 

Hi st ória do Basquetebol  

Funda ment os de Ataque no Basquet ebol  

 Funda ment os de Defesa no Basquet ebol  
 

 

 

12 

Lut as e Di sci pli na 

Lut as e Movi mento 

Hi st órias das Lut as no Brasil 
 

 

13 

Pr ot ocol os de Avaliação Aeróbi ca 

Pr ot ocol os de Avaliação Anaeróbi ca 

Me di das Corporais 

Exercíci o e Altit ude 

Adapt ação Cardi ovascul ar ao exercí cio 

Ter moregul ação durant e a ati vi dade física 
 

 

 

14 

Análise de Requisitos 

Li nguage m UML 

Di agra mas 

 

 

15 

As pect os hist óricos da Psi col ogi a social no Brasil 

Políticas Públicas 

Vi ol ênci a Ur bana 

 

16 
As condi ções de aprendi zage m 

Os fat ores que i nfluenci a m na aprendizage m 



  

As teorias Co mporta ment al, Psicanalítica e Int eraci onista  
 

17 
Cl assificação dos Agent es mi crobi anos - Bact érias, fungos e vírus 

Rel ação Parasita-hospedeiro 

Escol her um parasita causador de doença nos ani mais do mésticos 

e abordar noções de sua pat ogeni ci dade, diagnóstico e prevenção 
 

18 
Por que a ati vação do siste ma i mune pode gerar pat ol ogias? 

Di ferenças entre imuni dade nat ural e específica 

Quai s os ti pos de imuni zação e seus pri ncí pi os bási cos 
 

 

 

19 

Di stri bui ção dos Mi croorganis mos na nat ureza,  noções das áreas 

de aplicação da Mi crobi ol ogi a 

Met abolis mo Mi crobi ano -  nutrição -  enzi mas -  respiração e 

fer ment ação 

Noções de mi crobiol ogi a do sol o 
 

20 
Pl ani metria 

Al ti metria 

I mpl ant ação 
 

21 

 

 

Est ática 

Estrut ura 

Esforços 
 


