Concurso da Prefeitura de Belém
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 Prefeitura Municipal de Belém, PA
Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

1ª parte
1 Comunicação organizacional

Comunicação organizacional.
Imagem corporativa.

1ª parte
2 Comunicação interna

Distribuição de informativos internos.

1ª parte
3 Assessoria de imprensa

Notícia institucional.
Planejamento e organização de uma assessoria de imprensa.

1ª parte
4 Relações com a mídia

Relacionamento envolvendo assessoria de imprensa, fonte, meios
de comunicação de massa.
Releases
A construção do relacionamento empresa, imprensa e outros
grupos de relacionamento.

2ª parte
5 Comunicação digital

Matérias jornalísticas para internet.

2ª parte
6 Publicações

Notícia institucional.
Redação.
Edição.
Distribuição de informativos internos e externos, como jornal.

2ª parte
Edição.
7 Editoração e produção gráfica
2ª parte
8 Gestão de crises

Gerenciamento de crises.

3ª parte
9 Relações públicas

A construção do relacionamento empresa, imprensa e outros
grupos de relacionamento.

3ª parte
10 Marketing
3ª parte
11 Publicidade
4ª parte
12 Jornalismo
4ª parte
13 Mídia impressa
4ª parte
14 Telejornalismo
4ª parte
15 Radiojornalismo
5ª parte
16 Mídias digitais

Técnicas de reportagem e entrevista.

Partes e módulos do curso
5ª parte
17 Redação jornalística

Conteúdo programático do concurso
Redação Jornalística.

5ª parte
18 Fotojornalismo
5ª parte
19 Ética
6ª parte
20 História da mídia
6ª parte
21 Teorias da comunicação
6ª parte
22 Teorias do jornalismo
7ª parte
23 Legislação da comunicação
7ª parte
24 Língua portuguesa

Compreensão e interpretação de texto.
Tipologia e gêneros textuais.
Figuras de linguagem
Significação de palavras e expressões.
Relações de sinonímia e de antonímia.
Ortografia.
Acentuação gráfica.
Uso da crase.
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e
consonantais e dígrafos.
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus
empregos no texto.
Locuções verbais (perífrases verbais).
Funções do “que” e do “se”.
Formação de palavras.
Elementos de comunicação.
Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas
entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação).
Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal.
Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto.
Elementos de coesão.
Função textual dos vocábulos.
Variação linguística.

7ª parte
25 Informática

Conceitos e fundamentos básicos.
Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários
(compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails,
reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus).
Identificação e manipulação de arquivos.
Backup de arquivos.
Conceitos básicos de hardware (placa-mãe, memórias,

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso
processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs).
Periféricos de computadores.
Ambientes operacionais: utilização dos sistemas operacionais
Windows 7 e Windows 10.
Conceitos básicos sobre Linux e software livre.
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do
pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) – versões
2010, 2013 e 2016.
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do
pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6.
Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à internet e Intranet, busca
e pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web.
Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome.
Segurança na internet; vírus de computadores; spyware;
malware.
Phishing e spam.
Transferência de arquivos pela internet.

7ª parte
26 Raciocínio lógico
O curso não aborda temas de atualidades e legislação
Link para baixar o edital: https://iscom.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Belem.pdf

