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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

 
 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá RETIFICA o item 1. do 
Capítulo IV – DAS PROVAS e do Anexo II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO do Edital de 
Abertura de Inscrições, conforme segue: 
 
 
Onde se lê: 
 
IV – DAS PROVAS 
 
1. Este Processo Seletivo constará das seguintes provas: 
 

CÓDIGOS FUNÇÕES PROVAS QUESTÕES 
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Leia-se: 
 
IV – DAS PROVAS 
 
1. Este Processo Seletivo constará das seguintes provas: 
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Leia-se como segue e não como constou: 

 
 

ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
FUNÇÃO: 007 – Monitoria em Manutenção de Computadores 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
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Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações 
fracionária ou decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e 
proporção; Regra de três simples ou composta; Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de 
equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, 
capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – 
média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, 
Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 
 
Raciocínio Lógico: Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das 
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações 
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência, 
numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. As questões 
desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, 
diagramas lógicos, sequências. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos: hardware, software, sistemas operacionais, 
aplicativos. Manutenção preventiva e corretiva. Ferramentas administrativas do sistema 
Windows 10: agendador de tarefas, configuração do sistema, desfragmentação e otimização de 
unidades, diagnóstico de memórias, gerenciamento do computador, informações do sistema, 
limpeza de disco, monitor de desempenho, monitor de recursos, serviços de componentes, 
unidade de recuperação. Dispositivos de segurança: vulnerabilidades, ferramentas antimalware, 
firewall, atualizações, disco de recuperação de sistema, formatação, reinstalação. Mecanismos 
de segurança: requisitos básicos, política de segurança, contas e senhas, criptografia, backups, 
logs, firewall, filtro AntiSpam, etc. Cuidados com a rede elétrica. Aterramento. Estabilizador de 
Voltagem. No break. Filtro de Linha. Cuidados com o computador: calor e ar-condicionado, 
umidade do ar, choque térmico, drives e disquetes, limpeza nas cabeças de leitura dos drives, 
drives desalinhados, mau contato, teste por substituição, mau contato em chips e placas, mau 
contato nos conectores, eliminando mau contato com auxílio de borracha, eliminando mau 
contato através de spray, a ação da fumaça do cigarro, a ação da gordura, transportando o 
micro, desmontagem e inspeção do sistema, ferramentas de mão, fonte de alimentação, 
conectores de drives, conectores da placa de sistema, instalação de novas memórias, 
instalação de disco rígido, instalação de monitor, instalação de impressora. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
Guaratinguetá, 31 de julho de 2019. 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ 


