Concurso da Prefeitura de Gravatá
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
Correlação entre as partes e os módulos do curso com o conteúdo programático do edital do
concurso da Prefeitura Municipal de Gravatá, PE
Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

1ª parte
1 Comunicação organizacional

Comunicação dirigida.
Comunicação pública.
Imagem institucional.
Planejamento de comunicação organizacional.
Responsabilidade social, consumo sustentável e relações com a
comunidade.

1ª parte
2 Comunicação interna

Instrumentos de comunicação interna.
Relações públicas e recursos humanos.

1ª parte
3 Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa e suas características.
Clipping.
Edição e revisão da informação.
Planejamento da divulgação das informações no ambiente
organizacional.

1ª parte
4 Relações com a mídia

Atendimento à imprensa.
Notas oficiais.
Release, press-kit e organização de entrevistas coletivas.

2ª parte
5 Comunicação digital

Comunicação digital.

2ª parte
6 Publicações

Edição e revisão da informação.

2ª parte
Principais softwares de produção e edição de texto e imagens e
7 Editoração e produção gráfica suas características.
Produção e tratamento de imagens no contexto jornalístico.
2ª parte
8 Gestão de crises
3ª parte
9 Relações públicas

Técnicas de relações públicas.
Interfaces entre as relações públicas e a administração da
empresa.
Atendimento ao público.
Boas práticas no atendimento ao cidadão.
Cerimonial e protocolo.
Organização de eventos.
Públicos de uma instituição.
Relações com consumidores, serviços de atendimento ao
consumidor.
Relações públicas e recursos humanos.

3ª parte
10 Marketing

Marketing institucional.
Pesquisa por amostragem e questionários.
Pesquisas de opinião e de mercado.

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso
Pesquisas qualitativas e quantitativas.
Grupos de discussão e grupos focais.

3ª parte
11 Publicidade
4ª parte
12 Jornalismo

Apuração e pesquisa de informações.
Empresa jornalística: diferenças, estruturas de funcionamento e
cargos.
Funções do jornalista e suas características (redator, repórter,
editor, pauteiro, repórter fotográfico).
Jornalismo Científico.
Notícia e suas características.
Pauta jornalística e suas características.
Reportagem e suas características.

4ª parte
13 Mídia impressa

Texto jornalístico na mídia impresso.

4ª parte
14 Telejornalismo

Texto jornalístico na TV.

4ª parte
15 Radiojornalismo

Texto jornalístico no rádio.

5ª parte
16 Mídias digitais

Jornalismo digital e novas mídias
Texto jornalístico na internet.

5ª parte
17 Redação jornalística

Texto jornalístico e suas características em diferentes mídias
(impresso, rádio, TV, Internet).

5ª parte
18 Fotojornalismo

Fotojornalismo e suas características.
Elaboração de banco de dados e imagens.

5ª parte
19 Ética

Ética profissional.

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

Teoria da comunicação (principais escolas e pensadores).

6ª parte
22 Teorias do jornalismo
7ª parte
23 Legislação da comunicação

Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao
cargo.

7ª parte
24 Língua portuguesa

Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais:
ideias principais e secundárias.
Inferências – de sentido de uma palavra ou expressão, de uma
informação implícita.
Tipologia e gênero textuais: finalidade e características principais
de textos de diferentes gêneros.
Variedade linguística na fala e na escrita: sistema pronominal,
emprego de tempos verbais.
Semântica: sinonímia e antonímia; homonímia e paronímia.

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso
Conotação e denotação.
Ambiguidade.
Processo de formação de palavras.
Funções da linguagem.
Morfologia: substantivo.
Adjetivo.
Artigo.
Pronome (pessoal, de tratamento, demonstrativo, possessivo).
Emprego de certas palavras ou expressões: porque, porquê, por
que ou por quê; mal ou mal; a ou há; acerca de ou a cerca de;
onde ou aonde; a fim de ou afim; mas ou mais.
Efeitos de sentido da pontuação.
Ortografia oficial.

7ª parte
25 Informática
7ª parte
26 Raciocínio lógico
O curso não aborda questões de matemática (somente raciocínio lógico)
Link para baixar o edital: https://iscom.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Gravata.pdf

