
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professor PEB I – Ensino Infantil 

PORTUGUÊS 
 

01) Das palavras abaixo, a alternativa que apresenta erro 

ortográfico é: 

a) Lápis. 

b) Intendido. 

c) Laje. 

d) Encontro. 

e) N.D.A. 

 

02) Nas orações abaixo, a alternativa que não possui 

erro ortográfico é: 

a) Sobio como um passarinho. 

b) O canto da sala está sujo. 

c) Maciu como penas. 

d) O meiu ambiente está ameaçado.  

e) Essa atividade é muito fáciu.  

 

03) José vai construir uma casa e fez uma lista de 

materiais. Assinale a alternativa em que o nome do 

material esteja escrito incorretamente: 

a) Argamassa. 

b) Areia. 

c) Simento. 

d) Tijolo. 

e) Ferro. 

 

04) Dadas as orações:  

I – Plantei na orta de casa. 

II – A enchurrada fez estragos. 

III – Caí do telhado, fui para o hospital. 

Assinale a alternativa que a indica a oração corretamente 

ortografada.  

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) Apenas a II. 

d) II e III. 

e) Apenas a III. 

 

05) Dadas as orações abaixo, assinale a que está 

incorreta ortograficamente:  

a) Subi na árvore e o galho quebrou. 

b) A casa está cheia de incetos. 

c) Desmataram a floresta. 

d) A vizinha tem quintal mais espaçoso. 

e) O ladrão do bairro foi preso ontem. 

 

06) Dadas as orações abaixo: 

I - Minha filha começou a namorar, mas não gostei do 

meu jenro. 

II - Proibi o namoro, mas ela fujiu com o namorado. 

III - Só permiti o namoro com a condição de que eles 

estudassem. 

Assinale a alternativa que indica a oração sem erros 

ortográficos: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) Apenas a II. 

d) II e III. 

e) Apenas a III. 

 

07) Dadas as orações: 

I- Hoje é a estréia do Gran Circo Tubinho. 

II- Sempre foram fiéis aos seus ideais. 

III- Amei a trilogia “O Senhor dos Anéis”. 

Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação 

conforme o Novo Acordo Ortográfico: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas estão corretas. 

e) N.D.A. 

 

08) Dadas as orações: 

I- Tenho muitas fotos naqueles albúns. 

II- Os soldados tiveram atos heroicos na batalha. 

III- Adoramos os pasteis da Meixim. 

A alternativa correta conforme o Novo Acordo 

Ortográfico: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas estão corretas. 

e) N.D.A. 

 

09) As palavras abaixo formam plural como o de 

pimenta-do-reino, exceto:  

a) Bicho-da-seda. 

b) Carne-de-vaca. (Coisa corriqueira) 

c) Brinco-de-princesa. 

d) Guarda-roupa. 

e) Cavalo-vapor. 

 

10) Dadas as orações: 

I- Peça a ela que venha logo. 

II- De vez em quando saio cedo. 

III- Parou defronte ao perigo... 

A alternativa que apresenta advérbio é: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) Todas apresentam. 

e) N.D.A. 

 

 

MATEMÁTICA 

11) O valor da expressão algébrica  2x3 – 3x2 + 1, com x 
= -2 é: 
a) 3. 
b) 5. 
c) -3. 
d) -15. 
e) -27. 
 
12) Um estudante resolveu contar a quantidade de 
passos que dava todos os dias para ir de sua casa à 
escola. Ao chegar à escola, esse estudante constatou 
que havia dado 334 passos. Sabendo que cada passo 
mede 80 centímetros, a distância percorrida por ele em 
quilômetros foi de: 
a) 0,02672 km. 
b) 0,2672 km. 
c) 2,672 km. 
d) 26,72 km. 
e) 267,2 km. 
 
13) O número 5,2121... pertence ao conjunto dos: 
I- Números Naturais. 
II- Números Inteiros. 
III- Números Racionais. 
a) V, F, F. 
b) F, F, V. 
c) F, V, V. 
d) V, F, V. 



e) F, F, F. 
 
14)  Sabe-se que o valor de determinado produto é 
obtido pelo resultado da expressão numérica Y = a2 +  
2.a, sendo a o código de cada produto. A diferença entre 
os preços dos produtos de código 20 e 12 é: 
a) 80. 
b) 168. 
c) 272. 
d) 320. 
e) 440. 
 
15) Não é correto afirmar que 859 milímetros 
correspondem a: 
a) 0,000859 km. 
b) 85,9 cm. 
c) 8,59 m. 
d) 0,00859 hm. 
e) 0, 0859 dam. 
 
16) Ao caminhar 850 metros, 250 decâmetros e mais 350 
hectômetros significa que caminhei: 
a) 68,5 km. 
b) 46 km. 
c) 38,35 km. 
d) 37 km. 
e) 29,35 km. 
 

17) Dada a expressão algébrica  y = 
𝑥4

𝑥2
 , para x = -20 seu 

valor será: 
a) -8. 
b) -4. 
c) -2. 
d) 4. 
e) 2. 
 
18) Após caminhar 1500 metros em direção ao meu 
destino, tive que retornar a minha residência para pegar 
algo que havia esquecido. Partindo novamente de minha 
residência, caminhei 3800 metros até chegar ao meu 
destino. No total, caminhei, em quilômetros: 
a) 3,0 km. 
b) 3,8 km. 
c) 4,5 km. 
d) 5,3 km. 
e) 6,8 km. 
 
19) As afirmações abaixo referem-se aos Números Reais 
I- Todo numero Natural é também um número Racional. 
II- Todo número Natural é também um número Inteiro. 
III- O número -1 é um número Racional. 
IV- Todo número Racional é também um número Inteiro. 
Classificando as afirmações com verdadeiro (V) ou falso 
(F), teremos: 
a) V, V, V, V. 
b) V, V, V, F. 
c) V, V, F, F. 
d) F, V, F, F. 
e) F, V, V, F. 
 
20) Sendo A = x – 2y e B =  y + 3, o resultado de A.B 
quando x = -1 e y = 1 será: 
a) -12. 
b) -10. 
c) -8. 
d) -4. 
e) -2. 
 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

21) No livro Avaliação mediadora - uma prática em 
construção da pré-escola à universidade, Jussara 
Hoffmann diz que a realidade de nossas escolas está 
distante de ser considerada eficiente, já que enfrentamos 
quase que os mesmos problemas no ensino público, 
como muitas turmas, salas superlotadas e, ao final de 
cada ciclo: 
a) Evasão e retenção. 
b) Desinteresse e falta de produtividade. 
c) Dúvidas em excesso. 
d) Falta de perspectiva e apoio. 
e) Formas fáceis de acesso ao dinheiro. 
 
22) Sobre a Progressão Continuada, da qual fala a 
autora Jussara Hoffmann, é incorreto afirmar que: 
a) Serve para avaliar o rendimento do aluno. 
b) Seu objetivo não é o de extinguir a avaliação. 
c) Tem por finalidade a reprovação do aluno. 
d) Serve para avaliar o desenvolvimento escolar dos 
alunos. 
e) Não obriga a aplicação de avaliações apenas para a 
obtenção de uma nota ao fim do bimestre. 
 
23) Hofmann traz em seu livro Avaliação mediadora - 
uma prática em construção da pré-escola à universidade 
uma pesquisa realizada com 30 professores estaduais de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, em 
Porto Alegre, a respeito da pergunta: Por que um aluno 
não aprende? Como resposta à pesquisa, a maioria dos 
professores justificaram que a não aprendizagem do 
aluno se dá: 
a) Por falta de livros e materiais didáticos. 
b) Pela metodologia inadequada do professor. 

c) Por falta de estruturas. 

d) Por falta de acompanhamento dos pais. 

e) Porque os conteúdos são muito complexos. 

 

24) Jussara Hofmann afirma que existem várias 

formas para que o professor possa elaborar uma 

questão para a avaliação de seu aluno. A questão 

objetiva é aquela que apresenta resposta única. Com 

relação à questão subjetiva, assinale a opção 

incorreta: 

a) Não tem resposta definitiva. 

b) O aluno usa seu repertório de vida para responder. 

c) Apresenta alternativas, lacunas. 

d) Há necessidade do professor interpretá-la. 

e) Precisam de respostas pessoais. 

 

25) Jussara Hoffmann aponta, em seu livro Avaliação 
mediadora - uma prática em construção da pré-escola  
à universidade, alguns princípios importantes para uma 

ação avaliativa mediadora. Dentre as opções abaixo, 

assinale aquela que não está de acordo com as ideias 

da autora sobre o tema em questão: 

a) Realizar várias tarefas individuais, menores e 

sucessivas, investigando teoricamente, procurando 

entender razões para as respostas apresentadas 

pelos estudantes. 

b) Oportunizar aos alunos muitos momentos de 

expressão de suas ideias. 

c) Oportunizar discussão entre os alunos a partir de 

situações desencadeadoras. 

d) Qualificar em certo/errado e atribuir pontos aos 

comentários, comportamento e avaliações dos alunos. 

e) O professor deve estar atento à finalidade das 

tarefas que propõe. 

 

LEGISLAÇÃO 

 



26) Observe as afirmativas abaixo: 
I- O programa social que tenha por base o trabalho 
educativo, sob responsabilidade de entidade 
governamental ou não-governamental sem fins 
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe em condições de capacitação para o exercício 
de atividade regular remunerada. 
II- À família do adolescente até quatorze anos de idade é 
assegurada bolsa família. 
III- Ao adolescente portador de deficiência é garantido 
trabalho e com privilégio. 
IV- A remuneração que o adolescente recebe pelo 
trabalho efetuado ou a participação na venda dos 
produtos de seu trabalho desfigura o caráter educativo. 
V- Um dos princípios que a formação técnico-profissional 
obedecerá é a garantia de acesso e frequência 
obrigatória ao ensino regular. 
Considerando V, para verdadeiro, e F, para falso, 
assinale a alternativa correta com relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 
a) V, V, V, F, V. 
b) F, F, V, V, F. 
c) F, V, V, F, F. 
d) V, F, F, F, V. 
e) V, V, F, V, F. 
 
27) Qual das alternativas abaixo, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não 
representa um dos princípios pelo qual o ensino será 
ministrado: 
a) Ponderação ao aprender, ensinar, pesquisar e 
restrição ao divulgar a cultura o pensamento, a arte e o 
saber. 
b) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais. 
c) Garantia de padrão de qualidade. 
d) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 
e) Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino. 
 
28) No que tange à Lei nº 9.394/96, assinale a alternativa 
correta: 
a) O ensino da História do Brasil levará em conta as 
contribuições da cultura europeia para a formação do 
povo brasileiro, especialmente porque fomos colonizados 
por eles. 
b) A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática facultativa a 
qualquer aluno, sem prejuízo de nota. 
c) A exibição de filmes de produção nacional constituirá 
componente curricular complementar integrado à 
proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 
obrigatória por, no mínimo, 3 (três) horas mensais. 
d) O ensino da arte, especialmente em suas expressões 
regionais, constituirá componente curricular obrigatório 
da educação básica. 
e) No currículo do ensino fundamental, a partir do quinto 
ano, será ofertada a língua inglesa. 
 
29) Assinale a alternativa que não indica uma das 
finalidades da educação superior, de acordo com a Lei nº 
9.394/96: 
a) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade. 
b) Atuar em favor da universalização e do aprimoramento 
da educação básica, mediante a formação e a 
capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de 
extensão que aproximem os dois níveis escolares. 

c) Formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua. 
d) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação. 
e) Suscitar o desejo momentâneo de aperfeiçoamento 
cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração. 
 
30) No que concerne à Resolução CNE/CP nº 1 de 2004, 
assinale a alternativa correta: 
a) O Ensino de História Africana tem por objetivo o 
reconhecimento do continente Africano e sua geografia. 
b) Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de 
ensino, em suas finalidades, responsabilidades e tarefas, 
incluirão o previsto o exame e encaminhamento de 
solução para situações de discriminação, buscando-se 
criar situações educativas para o reconhecimento, 
valorização e respeito da diversidade. 
c) Os sistemas e os estabelecimentos de ensino não 
podem estabelecer canais de comunicação com grupos 
do Movimento Negro, grupos culturais negros, 
instituições formadoras de professores, núcleos de 
estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-
Brasileiros. O contrário é possível. 
d) A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por 
objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem 
como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
cidadãos, tornando-os convertidos às religiões de 
matrizes afro. 
e) Cada professor tem a obrigação de especialização no 
prazo de dois anos, de modo que desenvolvam unidades 
de estudos, projetos e programas, abrangendo os 
diferentes componentes curriculares. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31) No que concerne à Resolução CNE/CEB n.º 5 de 17 
de dezembro de 2009, assinale a alternativa incorreta: 
a) O currículo da Educação Infantil é concebido como 
um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 
5 anos de idade. 
b) Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais 
se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam 
de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, 
em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de 
ensino e submetidos a controle social. 
c) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil articulam-se com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, 
fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 
para orientar as políticas públicas na área e a 
elaboração, planejamento, execução e avaliação de 
propostas pedagógicas e curriculares. 
d) As propostas pedagógicas da Educação Infantil 
deverão considerar que a criança, centro do 
planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 



que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
e) Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica a serem 
observadas na organização de propostas pedagógicas 
na Educação Infantil. 
 
32) “A proposta pedagógica das instituições de Educação 
Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças.” (Resolução CNE/CEB n.º 5, de 17 de 
dezembro de 2009). Nesse sentido, as propostas 
pedagógicas das instituições de Educação Infantil 
deverão prever condições para o trabalho coletivo e para 
a organização de materiais, espaços e tempos que 
assegurem, exceto: 
a) Os deslocamentos e os movimentos amplos das 
crianças nos espaços internos e externos às salas de 
referência das turmas e à instituição. 
b) O reconhecimento, a valorização, o respeito e a 
interação das crianças com as histórias e as culturas 
americanas. 
c) A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 
famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização. 
d) O estabelecimento de uma relação efetiva com a 
comunidade local e de mecanismos que garantam a 
gestão democrática e a consideração dos saberes da 
comunidade. 
e) A dignidade da criança como pessoa humana e a 
proteção contra qualquer forma de violência – física ou 
simbólica – e negligência no interior da instituição ou 
praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos 
de violações para instâncias competentes. 
 
33) Na observância das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, a proposta pedagógica das 
instituições de Educação Infantil deve garantir que elas 
cumpram plenamente sua função sociopolítica e 
pedagógica, exceto: 
a) Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 
complementar a educação e o cuidado das crianças com 
as famílias. 
b) Oferecendo condições e recursos para que as 
crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. 
c) Construindo novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 
democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 
rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnico racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa. 
d) Promovendo a igualdade de oportunidades 
educacionais entre as crianças de diferentes classes 
sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 
possibilidades de vivência da infância. 
e) Distanciando a convivência entre crianças e adultos 
quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de 
diferentes naturezas. 
 
34) As práticas pedagógicas que compõem a proposta 
curricular da Educação Infantil, de acordo com a 
Resolução CNE/CEB n.º 5, de 17 de dezembro de 2009,  
devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira, garantindo experiências que, exceto: 

a) Recriem, em contextos significativos para as 
crianças, relações quantitativas, medidas, formas e 
orientações espaçotemporais. 
b) Incentivem a curiosidade, a exploração, o 
encantamento, o questionamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 
social, ao tempo e à natureza. 
c) Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o 
conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da 
vida na Terra, assim como o não desperdício dos 
recursos naturais. 
d) Possibilitem a interação e vivência frequente com o 
conteúdo das mídias sociais, de modo que se sintam 
integradas à sociedade em geral. 
e) Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical. 
 
35) As instituições de Educação Infantil devem criar 
procedimentos, de acordo com a Resolução CNE/CEB 
n.º 5, de 17 de dezembro de 2009, para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para 
avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo 
de seleção, promoção ou classificação, garantindo, 
exceto: 
a) Documentação específica que permita às famílias 
conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança na Educação Infantil. 
b) Continuidade dos processos de aprendizagens por 
meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes 
momentos de transição vividos pela criança (transição 
casa/instituição de Educação Infantil, transições no 
interior da instituição, transição creche/pré-escola e 
transição pré-escola/Ensino Fundamental). 
c) A observação crítica e criativa das atividades, das 
brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. 
d) A retenção controlada das crianças na Educação 
Infantil. 
e) Utilização de múltiplos registros realizados por 
adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, 
álbuns etc.). 
 
36) De acordo com a Resolução CNE/CEB n.º 5, de 17 
de dezembro de 2009, uma das propostas pedagógicas 
da Educação Infantil das crianças filhas de agricultores 
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, 
ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, 
quilombolas, caiçaras, povos da floresta, está correta na 
alternativa: 
a) Prever a oferta de brinquedos e equipamentos 
distintos daqueles a que estão habituados. 
b) Essas populações, mesmo com as diferenças quanto 
à atividade econômica, têm que promover adaptação ao 
calendário. 
c) Os modos próprios de vida no campo das crianças 
moradoras em territórios rurais precisam ser adaptados à 
vida urbana. 
d) Ter vinculação parcial à realidade dessas 
populações, suas culturas, tradições e identidades, assim 
como a práticas ambientalmente sustentáveis. 
e) Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas 
populações na produção de conhecimentos sobre o 
mundo e sobre o ambiente natural. 
 
37) Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, é correto o que se afirma em: 
a) As crianças que completam 5 anos após o dia 31 de 
março devem ser matriculadas na Educação Infantil. 
b) É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a 
jornada de, no mínimo, cinco horas diárias e, em tempo 
integral, a jornada com duração igual ou superior a sete 



horas diárias, compreendendo o tempo total que a 
criança permanece na instituição. 
c) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de 
crianças que completam 4 ou 5 anos após o dia 31 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 
d) As vagas em creches e pré-escolas devem ser 
oferecidas próximas às residências das crianças. 
e) A frequência na Educação Infantil é pré-requisito para 
a matrícula no Ensino Fundamental. 
 
38) Para efetivar os objetivos das propostas 
pedagógicas, em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as 
instituições de Educação Infantil deverão prever 
condições para o trabalho coletivo e para a organização 
de materiais, espaços e tempos que assegurem, exceto: 
a) O estabelecimento de uma relação efetiva com a 
comunidade local e de mecanismos que garantam a 
gestão democrática e a consideração dos saberes da 
comunidade. 
b) Os deslocamentos e os movimentos amplos das 
crianças nos espaços internos e externos às salas de 
referência das turmas e à instituição. 
c) A educação em sua integralidade, entendendo o 
cuidado como algo dissociável ao processo educativo. 
d) O reconhecimento das especificidades etárias, das 
singularidades individuais e coletivas das crianças, 
promovendo interações entre crianças de mesma idade e 
crianças de diferentes idades. 
e) A apropriação pelas crianças das contribuições 
histórico-culturais dos povos indígenas, 
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros 
países da América. 
 
39) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil afirmam que as práticas pedagógicas que 
compõem a proposta curricular da Educação Infantil 
devem ter como eixos norteadores: 
a) Interações e a brincadeira. 
b) Cuidado e zelo. 
c) Proteção e divertimento. 
d) Ensino e atenção. 
e) Experiências e aprendizado. 
 
40) “Em ______, a Coordenação Geral de Educação 
Infantil do MEC estabeleceu, com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), convênio de cooperação 
técnica para a articulação de um processo nacional de 
estudos e debates sobre o currículo da Educação Infantil. 
Disso resultou uma série de documentos, dentre eles 
“Práticas cotidianas na Educação Infantil: bases para a 
reflexão sobre as orientações curriculares” [...]”. 
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil). O ano em que ocorreu o convênio que trata o 
documento foi: 
a) 1995. 
b) 2000. 
c) 2008. 
d) 1990. 
e) 1980. 

 


