Concurso da PRODAM
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
Correlação entre os módulos e tópicos do curso com o conteúdo programático do edital do concurso da
Processamento de Dados Amazonas S.A.
RELAÇÕES PÚBLICAS
Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso

Comunicação pública.
Imagem organizacional e comunicação Integrada.
Identidade institucional.
Tipos e técnicas de pesquisas de opinião.
Amostra, questionários e tipos de entrevistas.
Comunicação organizacional Instrumentos de controle e avaliação de resultados.
Comunicação e sociedade.
O que é comunicação.
O processo da comunicação.
Comunicação dirigida.
Opinião pública.

Comunicação
organizacional e
relações
Comunicação interna
públicas

Relações públicas

Assessoria de imprensa
Assessoria de
imprensa e
Relações com a mídia
relações com a
Gestão de crises
mídia

Comunicação
digital e
publicações

Comunicação digital

Publicações
Editoração e produção
gráfica
Marketing e
publicidade
Jornalismo,
redação e
fotojornalismo

Marketing
Publicidade
Jornalismo
Redação
Fotojornalismo

Relações Públicas.
Conceitos básicos, natureza e funções estratégicas.
Públicos.
Público, massa e audiência.
Questões públicas.
Opinião pública.
Planejamento, técnicas e instrumentos
Organização de eventos e promoção institucional.
Cerimonial e protocolo.
Conceitos básicos e objetivos.
Assessoria de imprensa.
Relações com a imprensa.
Administração de crises.
Ombudsman.
Gestão de mídias e redes sociais.
Estratégias de comunicação on-line.
Novos formatos e métricas das plataformas de veiculação de
conteúdo.
Construção da identidade na internet e do relacionamento em
redes.
Planejamento e implementação de ações digitais de comunicação.

Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso

Jornalismo impresso
Meios de
comunicação

Telejornalismo
Radiojornalismo
Webjornalismo

Ética e
legislação

Ética

Ética na comunicação.
Códigos de ética nas áreas de imprensa, rádio e TV, relações
públicas e novos meios.

Legislação da comunicação
Teorias e
história da
comunicação

Teorias da comunicação
Teorias do jornalismo
História da comunicação

Conhecimentos
básicos

Português e redação oficial

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. 5.5 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.
Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
Figuras de linguagem.

Noções de informática

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de
computadores, conceitos de hardware e de software, instalação de
periféricos.
Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft
Office, versões 2013, 2016 e 365).
Noções de sistema operacional (ambiente Windows, versões 7, 8 e
10).
Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas,
aplicativos e procedimentos de Internet e intranet.
Programas de navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome.
Programa de correio eletrônico: MS Outlook.
Sítios de busca e pesquisa na Internet.
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas.
Segurança da informação: procedimentos de segurança.
Noções de vírus, Worms e pragas virtuais.

Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.).
Procedimentos de backup.

Raciocínio lógico

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso

Comunicação
Comunicação organizacional
organizacional e
Comunicação interna
relações
Relações públicas
públicas
Assessoria de
Assessoria de imprensa
imprensa e
Relações com a mídia
relações com a
Gestão de crises
mídia
Comunicação digital
Publicações

Comunicação
digital e
publicações

Editoração e produção
gráfica

O projeto gráfico: identidade visual da publicação, características
gráficas para o projeto; a relação do projeto gráfico com o projeto
editorial.
Produção gráfica (papéis, formatos e acabamentos, processos de
impressão).
Tipologia, legibilidade na comunicação impressa.
Diagramação: hierarquia/parceria entre layout, textos e imagens.
Editoração eletrônica (uso do InDesign, Photoshop e Corel Draw).
Fechamento de arquivos para impressão: gerenciamento de fontes
e de vínculos, marcas de corte e sangrias, separação de cores.

Marketing

Marketing e
publicidade

Publicidade

Teoria e técnica da publicidade e propaganda: conceitos e noções
básicas.
Criação publicitária: fases do processo criativo; principais veículos
para mídia impressa, eletrônica e digital, suas características,
vantagens e desvantagens em função da adequação ao públicoalvo e ao produto ou serviço.
Redação publicitária: semântica e estética, elementos do texto; o
título em publicidade impressa; o discurso publicitário e suas
características; adequação entre texto e imagem.
Arte publicitária impressa: o papel da imagem na publicidade; as
artes gráficas e os meios de veiculação: jornal, revista, outdoor,
mídia eletrônica, folder, mala direta, material de ponto de venda;
técnicas de criação da peça
gráfica: o rafe (rough), o layout, a arte final; fotografia, ilustração,
all type, revisão e o processo reprográfico.
Planejamento de campanha: o briefing, o target; o approach;
propaganda institucional; campanhas de lançamento; peças de
apoio.
Programação visual/identidade visual: logotipo e símbolo;
elementos institucionais; a aplicação da cor; papelaria; embalagem;
materiais de ponto de venda, feiras e exposições; instalações,
viaturas, uniformes, sinalização; selos comemorativos.

Módulos
Jornalismo,
redação e
fotojornalismo

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso

Jornalismo
Redação
Fotojornalismo
Jornalismo impresso

Meios de
comunicação

Telejornalismo
Radiojornalismo
Webjornalismo

Ética e
legislação
Teorias e
história da
comunicação

Ética
Legislação da comunicação
Teorias da comunicação
Teorias do jornalismo
História da comunicação

Conhecimentos
básicos

Português e redação oficial

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. 5.5 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.
Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
Figuras de linguagem.

Noções de informática

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de
computadores, conceitos de hardware e de software, instalação de
periféricos.
Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft
Office, versões 2013, 2016 e 365).
Noções de sistema operacional (ambiente Windows, versões 7, 8 e
10).
Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas,
aplicativos e procedimentos de Internet e intranet.
Programas de navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome.
Programa de correio eletrônico: MS Outlook.
Sítios de busca e pesquisa na Internet.
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas.

Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso
Segurança da informação: procedimentos de segurança.
Noções de vírus, Worms e pragas virtuais.
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.).
Procedimentos de backup.

Raciocínio lógico
O curso não aborda questões de noções de direito administrativo.
Link edital: iscom.com.br/prodam/

