Concurso da Aeronáutica
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
https://iscom.com.br/cursonline/
Correlação entre as partes e os módulos do curso com o conteúdo programático do edital do
concurso do Quadro de Oficiais de Apoio da Aeronáutica
Partes e módulos do curso
1ª parte
1 Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
Comunicação organizacional.
Comunicação integrada.
Planejamento de comunicação.

1ª parte
2 Comunicação interna
1ª parte
3 Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa: conceitos, planejamento, clipping.
Agências de informação.

1ª parte
4 Relações com a mídia

Fontes jornalísticas e relacionamento entre jornalistas e fontes.
Release.

2ª parte
5 Comunicação digital

As novas tecnologias de informação.

2ª parte
6 Publicações
2ª parte
7 Editoração e produção gráfica
2ª parte
8 Gestão de crises

Comunicação para períodos de crise.

3ª parte
9 Relações públicas
3ª parte
10 Marketing
3ª parte
11 Publicidade
4ª parte
12 Jornalismo

Gêneros jornalísticos.
Tendências do jornalismo e da notícia.
Técnicas de reportagem e entrevista.
Fontes jornalísticas.
Agências de informação.

4ª parte
13 Mídia impressa
4ª parte
14 Telejornalismo

Características do telejornalismo.

4ª parte
15 Radiojornalismo

Características do radiojornalismo.

5ª parte
16 Mídias digitais

Jornalismo digital on-line.
Jornalismo e as novas tecnologias de informação.

5ª parte

Técnicas de redação jornalística.

Partes e módulos do curso
17 Redação jornalística

Conteúdo programático do concurso
Redação

5ª parte
18 Fotojornalismo
5ª parte
19 Ética

Ética jornalística.

6ª parte
20 História da mídia
6ª parte
21 Teorias da comunicação

Teorias de comunicação.

6ª parte
22 Teorias do jornalismo

Teorias de jornalismo (agenda setting, newsmaking, gatekeeper e
critérios de noticiabilidade).
Conceitos, teorias, críticas e tendências de jornalismo e notícia.

7ª parte
23 Legislação da comunicação

Legislação na área de comunicação.

7ª parte
24 Língua portuguesa

Interpretação de texto: informações literais e inferências
possíveis; ponto de vista do autor.
Significação contextual de palavras e expressões.
Relações entre ideias e recursos de coesão.
Divisão silábica.
Acentuação gráfica.
Ortografia.
Morfologia: classes de palavras, classificação, flexão e emprego
(substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição).
Vozes verbais.
Sintaxe: análise sintática da oração.
Análise sintática do período.
Pontuação.
Regência.
Concordância.
Estudo da crase.
Colocação pronominal.
Semântica e estilística: sinonímia e polissemia.
Denotação e conotação.
Funções da linguagem.
Tipologia e gêneros textuais.

7ª parte
25 Informática
7ª parte
26 Raciocínio lógico
Link para baixa o edital: https://iscom.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Aeronautica.pdf

