Concurso da Funpresp-Exe
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 da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo
Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

1ª parte
1 Comunicação organizacional

Comunicação pública.
Imagem institucional.
Comunicação dirigida.
Planejamento de comunicação organizacional.
Responsabilidade social, consumo sustentável e relações com a
comunidade.
Pesquisas de opinião e de mercado: pesquisas qualitativas e
quantitativas, amostragem, questionários, grupos de discussão,
grupos focais.

1ª parte
2 Comunicação interna

Instrumentos de comunicação interna.
Relações públicas e recursos humanos.

1ª parte
3 Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa.
Clipping.

1ª parte
4 Relações com a mídia

Release, presskit e organização de entrevistas coletivas.
Notas oficiais.

2ª parte
5 Comunicação digital

Comunicação digital.

2ª parte
6 Publicações
2ª parte
7 Editoração e produção gráfica
2ª parte
8 Gestão de crises
3ª parte
9 Relações públicas

Técnicas de relações públicas.
Públicos de uma instituição.
Interfaces entre as relações públicas e a administração da
empresa.
Relações públicas e recursos humanos.
Organização de eventos.

3ª parte
10 Marketing

Marketing institucional.
Relações com consumidores.
Serviços de atendimento ao consumidor (SAC)
Pesquisas de opinião e de mercado: pesquisas qualitativas e
quantitativas, amostragem, questionários, grupos de discussão,
grupos focais.

3ª parte
11 Publicidade
4ª parte
12 Jornalismo

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

4ª parte
13 Mídia impressa
4ª parte
14 Telejornalismo
4ª parte
15 Radiojornalismo
5ª parte
16 Mídias digitais
5ª parte
17 Redação jornalística
5ª parte
18 Fotojornalismo
5ª parte
19 Ética

Ética e moral.
Ética: princípios e valores.

6ª parte
20 História da mídia
6ª parte
21 Teorias da comunicação
6ª parte
22 Teorias do jornalismo
7ª parte
23 Legislação da comunicação

Lei nº 12.527/2011 (acesso à informação)
Lei nº 13.460/2017 (serviço público)

7ª parte
24 Língua portuguesa

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
Domínio da ortografia oficial.
Domínio dos mecanismos de coesão textual.
Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição,
de conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
Emprego de tempos e modos verbais.
Domínio da estrutura morfossintática do período.
Emprego das classes de palavras.
Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
Emprego dos sinais de pontuação.
Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal.
Emprego do sinal indicativo de crase.
Colocação dos pronomes átonos.
Reescrita de frases e parágrafos do texto.
Significação das palavras.
Substituição de palavras ou de trechos de texto.
Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.

7ª parte
25 Informática

Noções de Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams.
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas.

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso
Segurança da informação.
Procedimentos de segurança.
Noções de vírus, worms e pragas virtuais.

7ª parte
26 Raciocínio lógico

Raciocínio analítico e argumentação.
O uso do senso crítico na argumentação.
Tipos de argumentos: argumentos falaciosos e apelativos.
Comunicação eficiente de argumentos.
Noções de lógica.
Diagramas lógicos: conjuntos e elementos.
Lógica da argumentação.
Tipos de raciocínio.
Conectivos lógicos.
Proposições lógicas simples e compostas.
Elementos de teoria dos conjuntos, análise combinatória e
probabilidade.
Raciocínio lógico envolvendo problemas com frações, conjuntos,
porcentagens e sequências com números, figuras, palavras.

O curso não aborda o código de ética e conduta da Funpresp-Exe, atualidades, previdência
complementar e noções sobre a Funpresp-Exe.
Edital: https://iscom.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Funpresp-exe.pdf

