
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções Relações Públicas

01. Relações Públicas designa a profissão e relações-públicas o profissional dessa atividade de 
comunicação.

02. O objetivo do trabalho de Relações Públicas é o equilíbrio entre a identidade e a imagem de 
uma organização, focando a imagem institucional e trabalhando a relação com a opinião pública.

03. "Relações  Públicas  é  a  atividade  e  o  esforço  deliberado,  planejado  e  contínuo  para 
estabelecer e manter a compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os grupos 
de pessoas a que esteja, direta ou indiretamente, ligada"

04. O  profissional  de  Relações  Públicas  é  o  responsável  pela  comunicação  integrada  da 
organização,  pela  sua  comunicação  com  os  mais  diversos  públicos  (público  interno,  público 
setorial e público externo) e pela comunicação institucional com o exterior.

05. O profissional de Relações Públicas planeja, executa e avalia as políticas de relacionamento 
da instituição, de maneira ética e estratégica, com todos os segmentos sociais, dando suporte 
para que ela se adapte num ambiente de transformação.

06. Relações  Públicas  é  o  profissional  que  administra  interações  entre  públicos  diversos. 
Capacitado, então, para planejar, organizar, decidir, executar e controlar atividades que envolvam 
diretamente o processo de comunicação.

07. Um dos objetivos das Relações Públicas é construir, manter ou reformar a reputação positiva 
de  uma  instituição,  seja  ela  um  produto,  uma  marca,  uma  empresa,  uma  entidade,  uma 
organização civil ou governamental, uma pessoa física ou jurídica.

08. As Relações Públicas gerem as relações com os acionistas; conseguem chegar a audiências 
difíceis como os líderes de opinião e a determinados consumidores.

09. Os especialistas de RP podem apresentar a empresa como bom cidadão através da gestão 
cuidada da reputação e da imagem. Podem planear o tratamento das crises,  minimizando os 
efeitos negativos. Oferecem também mensagens mais ou menos flexíveis em comparação com a 
publicidade e as promoções de vendas devido ao facto de as leis respeitantes às press releases 
serem menos restritivas.

10. As ações de Relações Públicas são geralmente muito eficazes para levar um tema para a 
mídia, mas pela natureza da própria imprensa, a decisão final do que será publicado é do veículo 
de comunicação. 



GABARITO

01. C
Comentários: Relações Públicas ofertam uma variedade de funções a serem exercidas para as 
diversas organizações (sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor), sempre com vistas à 
manutenção do equilíbrio entre estas e os públicos com os quais interagem.

02. C
Comentários: As Relações Públicas representam um ponto crucial dentro das Organizações.

03. C
Comentários: É o conceito estabelecidos pela  Associação Brasileira de Relações Públicas.

04. E
Comentários: O profissional de Relações Públicas é responsável pela comunicação institucional, 
apenas.

05. E
Comentários: Este ambiente tem de se constante.

06. C
Comentários:  Ex: a implantação de um sistema educacional e-learning, que exige um cuidado 
especial com linguagens e formas de comunicação para públicos diversos é uma ação que pode e 
deve ser gerenciada por um relações-públicas.

07. E
Comentários: Na verdade, está relacionada apenas à pessoa física e não jurídica.

08. C
Comentários: Muitos destes consumidores gastam muito tempo a ler e a ver ou ouvir programas 
de notícias mas não se interessam por publicidade, destroem os direct mail de que são alvo e têm 
assistentes que lhes filtram as chamadas. 

09. E
Comentários: As mensagens são sempre mais flexíveis.

10. C
Comentários:  O RP ou assessor de imprensa tem como objetivo pautar assuntos na mídia, ou 
seja,  despertar  interesse  para  cobertura,  mas  não  tem  controle  sobre  a  publicação.  Seus 
resultados devem ser avaliados em médio e longo prazos e nunca em curtos períodos.


