MANUTENÇÃO WORDPRESS
LISTA DE ITENS
DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

UPTIME

ATUALIZAÇÕES DIVERSAS

Verifique se o site está em funcionamento e se
houve algum problema nas últimas 24 horas.

Verifique se alguma atualização regular de plug-in ou
tema está disponível e execute-a.

BACKUP

REVISE GOOGLE SEARCH CONSOLE

Verifique se o backup do site foi executado
corretamente.

Revise a última semana de dados do GSC e verifique
qualquer erro ou problema mencionado.

ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

ATESTADO DE SAÚDE

Verifique se alguma atualização de segurança foi lançada
e, se houver, instale-a.

Execute uma verificação de integridade no site e tome
medidas, se necessário.

RELATÓRIO DE SEGURANÇA
Consulte o log de segurança e verifique se o site teve
problemas importantes nas últimas 24 horas.

TRIMESTRALMENTE

MENSALMENTE
INSPEÇÃO VISUAL
Acesse o site e procure por problemas, teste diferentes
dispositivos e navegadores.

VERIFICAR BACKUP
Faça uma recuperação completa de backup em um
ambiente de teste e verifique se o backup funciona como
deveria.

LINKS QUEBRADOS/ ERROS 404
Use o GSC ou ferramentas semelhantes para verificar links
quebrados e erros 404 e relatar à pessoa designada ou
corrigi-los.

REVISAR LICENÇAS

ALTERAÇÃO DE SENHA E VERIFICAÇÃO DE
E-MAIL
IAplique alteração de novas senhas para todos os usuários,
incluindo todos os usuários com funções de administrador.
Verifique os emails a serem usados em caso de
interrupção.

FAXINA GERAL
Remova todos os plugins e temas não utilizados,
desatualizados e abandonados. O mesmo para a seção
uploads e mídia.

TESTE TODOS OS FORMULÁRIOS
Valide todos os formulários no site, verifique as
informações de seus destinatários e teste sua operação.

Revise todas as licenças necessárias e verifique se há
algum problema.

OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS

LIMPAR BIBLIOTECA DE MÍDIA

Verifique a integridade e execute uma otimização no
seu banco de dados, para mantê-lo organizado e com
bom desempenho.

Remova mídia não utilizada, verifique os números de
otimização da imagem e, se necessário, execute uma
otimização em massa.

AUDITORIA DE VELOCIDADE

CONFIGURAÇÃO DO WEBSITE

Execute testes de velocidade na homepage e nas 10
páginas mais visitadas. Verifique e liste problemas e
possíveis melhorias.

Verifique as configurações do site: regras de visibilidade,
fuso horário, formato do URL e informações de
identidade para garantir que tudo esteja configurado
como deveria.

VERIFIQUE LISTA DE USUÁRIOS
Verifique e remova usuários inativos. Minimize o
número de administradores no site.
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