Concurso do Detran, AM
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
https://iscom.com.br/cursonline/
Correlação entre os módulos do curso com o conteúdo programático do edital do concurso do
Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Módulos do curso
Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
Comunicação organizacional.
Comunicação pública.
Planejamento da comunicação.
Comunicação integrada.
Planos, projetos e programas.
Identidade e imagem
Pesquisa de opinião e mercado.

Comunicação interna
Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa.

Relações com a mídia

Relacionamento e atendimento de imprensa.

Comunicação digital

Tecnologia.
Gestão em web.
Edição online, recursos de interatividade, arquitetura da
informação, comportamento do internauta.
Mídias sociais: conhecimento das características e
funcionamento das mídias sociais.

Publicações

Produção de conteúdo: redação e edição para publicações
impressas e web.

Editoração e produção gráfica

Planejamento gráfico e visual.
Produção e edição de imagens

Gestão de crises

Gestão de crise.

Relações públicas

Relações públicas: relacionamento das organizações com seus
públicos.
Planejamento e execução de atividades de relações públicas.
Relações Públicas e responsabilidade social.
Atendimento aos públicos.

Marketing

Marketing institucional.
Marca.

Publicidade
Jornalismo
Mídia impressa
Telejornalismo

Tecnologia e produção para mídias eletrônicas.
Produção e edição de vídeos.

Radiojornalismo

Tecnologia e produção para mídias eletrônicas.

Mídias digitais
Redação jornalística
Fotojornalismo

Produção e edição de imagens.

Módulos do curso
Ética

Conteúdo programático do concurso
Ética na comunicação.

História da mídia
Teorias da comunicação

Teorias da comunicação.

Teorias do jornalismo
Legislação da comunicação
Língua portuguesa

Compreensão e interpretação de textos.
Tipologia textual.
Ortografia oficial.
Acentuação gráfica.
Emprego das classes de palavras
Emprego do sinal indicativo de crase.
Sintaxe da oração e do período.
Pontuação.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Significação das palavras.

Informática

Noções básicas de hardware e software.
Conceitos básicos do sistema operacional Windows.
Conceitos básicos de redes de computadores.
Conceito de internet, intranet e extranet.
Segurança da informação
Pacote Microsoft Office

Raciocínio lógico
O curso não aborda questões de história e geografia do Amazonas, legislação de trânsito e noções
de direito.
Link edital: iscom.com.br/detran/

