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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 4 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, por meio de sua comissão de Concurso 

Público. RETIFICA o Edital do Concurso Público nº. 001/2018, do dia 31 de agosto de 2018, da seguinte 
forma: 

 
 RETIFICAÇÕES: 

 
ANEXO I  

 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO:  
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome, 

pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal, 
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição 
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e 
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, 
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização 
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o 
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função 
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas 
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto), 
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões 
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades. 

 
      CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 

Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o 
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, 
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, 
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das 
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e 
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transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, 
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup. 
1 – Servidor  
a) – Instalação e manutenção do Servidor Windows 2008 Server Standard R2;  
b) – Configuração e manutenção do Active Directory;  
c) – Configuração e manutenção do Terminal Service;  
d) – Colocação de todas as estações de trabalho existentes no Domínio e configuração das novas;  
e) – Criação e manutenção Group Policy Objects (GPO);  
f) – Criação de um Servidor de Arquivos;  
g) – Implantação e manutenção do Sistema de Gestão DE CÂMARAS MUNICIPAIS;  
h) – Mapeamento de rede necessários para cada setor com seus sistemas adequados;  
i) – Configuração e manutenção do Servidor de Backup;  
  
1.2 – Redes  
a) – Configuração, organização e manutenção da rede lógica e física;  
b) – Refazer, sempre que necessário a infraestrutura de rede;  
c) – Configuração das impressoras e demais equipamentos de rede;  
 
1.3 – Estações  
a) – Backup de todas estações de trabalho;  
b) – Formatação e reinstalação do sistema operacional (quando necessário ou quando solicitado);  
c) – Restauração do Backup (quando necessário ou quando solicitado);  
d) – Instalação de Programas básicos (quando necessário ou quando solicitado);  
e) – Instalação do Pacote Office (quando necessário ou quando solicitado);  
f) – Instalação do Trend Micro Worry-Free (quando necessário ou quando solicitado);  
 
1.4 – Outros serviços / habilidades 
a) – Limpeza interna de computadores;  
b) – Remoção de vírus, spyware e demais ameaças;  
c) – Backup de arquivos nos computadores;  
d) – montagem e instalação de novos equipamentos; 
e) – Manutenção na rede;  
f) – Formatação e reinstalação de sistemas operacionais e softwares;  
g) – Suporte no acesso à internet;  
h) – Suporte ao usuário na utilização de aplicativos; 
j) – Outros serviços de manutenção em periféricos em geral.  
  
1.5 – Conhecimentos  
a) – Experiência em redes Padrões 802.3 e 802.11 a/b/g; Protocolo TCP/IP;  
b) – Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE);  
c) – Brigde;  
d) – Gateway, DNS, Access Point;  
e) – Configurações de Routerboard;  
f) – Port Forwarding;  
g) – NAT;  
h) – DHCP;  
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i) – ACK TIMEOUT;  
j) – dBm;  
k) – canal;  
l) – RTS Threshold;  
m) – Fragmentation Threshold;  
n) – AirMax;  
o) – SSID;  
p) – Wireless Security (WEP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-TKIP, WPA2-AES);  
q) – WPA Authentication PSK; TX Rate Mbps;  
r)  - conhecimento básico de rotinas operacionais de contabilidade, folha de pagamento etc. 
 
1.6 – Formação  
a) – Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática;  
b) – Conhecimentos em Windows Phone, Windows Mobile e Android;  
c) – Conhecimentos de Java, Visual Basic, Delphi e SQL Server 2008 R2;   

 
 
As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

 
Prefeitura da Estância Turística de Batatais, em 07 de novembro de 2018. 

 
 
 

JOSÉ LUÍS ROMAGNOLI  
Prefeito Municipal  


