Concurso da Câmara de Imperatriz, MA
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
Correlação entre os módulos e tópicos do curso com o conteúdo programático do edital do concurso da Câmara
Municipal de Imperatriz
Módulos

Tópicos do curso

Comunicação
Comunicação organizacional
organizacional e
relações
Comunicação interna
públicas
Relações públicas

Conteúdo programático do concurso
Modelos de comunicação: comunicação pública, comunicação
estatal, comunicação privada, comunicação educativa.
A formação da opinião pública.
A formação da opinião pública.

Assessoria de
Assessoria de imprensa
imprensa e
Relações com a mídia
relações com a
Gestão de crises
mídia
Comunicação
digital e
publicações
Marketing e
publicidade

Comunicação digital
Publicações

Editoração e produção gráfica Edição linear e não-linear.
Marketing
Publicidade

Jornalismo

Gêneros opinativos e informativos: editorial, artigo, comentário,
crônica, crítica, resenha, coluna, charge, nota, notícia,
reportagem, entrevista.
A linguagem jornalística: objetividade, imparcialidade e
estratégias discursivas.
O jornalismo como prática discursiva.
A pauta: conceito, estrutura e tipos.
Fontes oficiais, oficiosas, independentes, primárias, secundárias,
testemunhais, documentais.
A notícia.
A notícia sob o ângulo da singularidade.
Técnicas e conceitos de reportagem: reportagem narrativa,
reportagem dissertativa.
O jornalismo especializado.
Jornalismo colaborativo ou open source.
A responsabilidade social do jornalismo.

Redação

O lide e a técnica da pirâmide invertida.
O texto para TV e para rádio.

Jornalismo,
redação e
fotojornalismo

Fotojornalismo

Meios de
comunicação

Hipermídia, hipertexto e interatividade.

Jornalismo impresso
Telejornalismo

Fotojornalismo: fotorreportagem, ensaio fotográfico, fotografia
editorial.
Planos e enquadramentos para fotos.
Jornalismo impresso.
Jornalismo de revista.
Telejornalismo: técnicas e gêneros.
Roteirização para a TV.
O texto para TV.
Coberturas ao vivo.
Planos e enquadramentos.
Web TV.

Módulos

Ética e
legislação

Teorias e
história da
comunicação

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso

Radiojornalismo

Radiojornalismo: formatos e gêneros.
Webrádio.
Roteirização para o rádio.
O texto para o rádio.
Coberturas ao vivo.

Webjornalismo

Webjornalismo, jornalismo digital e jornalismo online.
Plataformas de jornalismo multimídia.

Ética

Código de ética do jornalismo.

Legislação da comunicação

Legislação: lei de imprensa.
Regulamentação da profissão de jornalista.
A questão da exigência do diploma para o exercício da profissão
de jornalista.
Código Brasileiro de Telecomunicações.

Teorias da comunicação

Teorias da comunicação: teoria hipodérmica, teoria crítica,
modelo dos usos e gratificações, modelo dos efeitos limitados,
estudos culturais, estética da recepção, teoria matemática.
A comunicação como campo do conhecimento.
O papel social da comunicação.

Teorias do jornalismo

Teorias do jornalismo: teoria do espelho, gatekeeper, teoria
instrumentalista, teoria organizacional, teoria do newsmaking.
Critérios de noticiabilidade e valores-notícia.
Agenda setting, contra-agendamento e espiral do silêncio.
A notícia sob o ângulo da singularidade.

História da comunicação

História do jornalismo e sua consolidação como campo social: as
diferentes fases do jornalismo.
História do jornalismo no Brasil e no mundo.

Português e redação oficial

Compreensão e interpretação de textos.
O texto e os mecanismos de coerência e coesão.
Tipologia e gêneros textuais.
Funções da linguagem.
Variação de registro e norma linguística.
Criação lexical e os processos de formação de palavras.
Morfossintaxe: classes de palavras e suas funções no período
simples, sintaxe do período composto, sintaxe das relações
(concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal).
Linguagem figurada: figuras de linguagem, figuras de pensamento
e figuras de construção.
Elementos de semântica: significação das palavras no contexto,
polissemia.
Pontuação e o entendimento do texto.
Regras de acentuação.

Conhecimentos
básicos

Noções de informática

O computador: conceitos básicos, utilização, tipos, componentes
físicos (hardware), periféricos e conexões.
Redes cabeadas e wireless.
Dispositivos de computação móvel.
Organização dos dados e informação, ferramentas, aplicativos,
processamento de dados, armazenamento, banco de dados e
representação numérica.
Sistemas operacionais: noções básicas, utilização e interfaces,
gerenciamento e ferramentas de sistema (Linux e Windows).
Software: conceitos, tipos, aplicativos e linguagens de

Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso
programação.
Suítes de aplicativos para escritório (Microsoft Office).
Sistemas de informação, ERP, sistemas gráficos, mapas e novas
interfaces de realidade virtual e aumentada.
Redes de computadores e internet: conceitos básicos, serviços,
protocolos, aplicativos, navegadores, mecanismos de buscas,
acesso e compartilhamento de dados e recursos, intranet e
extranet, ferramentas de comunicação, redes sociais, cloud
computing.
Virtualização, backup e segurança: políticas, técnicas e
ferramentas.
Malwares: tipos, segurança e prevenções.
Invasão e outras ameaças.

Raciocínio lógico
O curso não aborda questões da história da mídia no Maranhão nem a história e a geografia física e cultural do
município de Imperatriz, MA.
Link edital: iscom.com.br/imperatriz/

