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APRESENTAÇÃO 
 
 Hoje vamos estudar um conteúdo muito cobrado pelas bancas: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 
 

Você já está à frente de muitos se persistir no esforço, ânimo e determinação. 
O conteúdo de hoje é tranquilo, preste atenção e fique ligad@ nas dicas. 
Faça as questões ao final da aula, está é uma forma de revisar o conteúdo! 
 
Antes de começar o assunto, peço licença para me apresentar: meu nome é Fabiana Firmino 

Sou pedagoga, formada pela UnB, com vasta experiência na área educacional, tanto na parte de 

coordenação, quanto na docência. Aprovada em concursos da secretaria de educação do DF, Pedagoga Prefeitura 

de Águas Lindas. Atualmente trabalho na SEEDF e sou professora de cursos presenciais e virtuais. Tenho dois livros 

publicados dentro desta área e é uma grande alegria poder compartilhar de um momento tão importante na vida 

de vocês! Vamos juntos rumo ao serviço público! :) 

 

 Preste atenção pois, nossas aulas terão um enfoque totalmente voltado ao que é cobrado em provas 

de concursos. Fique à vontade para nos procurar e tirar dúvidas sobre editais, cursos e conteúdos. 

 

Temos contato nas redes sociais para comunicarmos com os alunos: 

 

 

 

https://www.facebook.com/ProfessoraFabianaFirmino/ 

https://www.facebook.com/pedagogiaparaconcurso/ 

 

https://www.youtube.com/fabianafirmino 

https://www.youtube.com/pedagogiaparaconcurso 

 

 

https://www.instagram.com/fabiana_firmino_/ 

https://www.instagram.com/pedagogiaparaconcurso/ 

 

 

 

Um grande abraço. :) 
Fabiana Firmino. 
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Vamos direto ao assunto: 
 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

INTRODUÇÃO 

 

A educação está inserida em qualquer época da história e em todas as culturas. Com o 

desenvolvimento da sociedade, torna se evidente a necessidade de alcançar a educação das pessoas 

adultas atendendo-as em suas especificidades. Percebe-se, no entanto que a pedagogia aplicada aos 

adultos deve ser diferente da dedicada às crianças. Segundo a UNESCO “a cooperação e a 

solidariedade internacionais devem reforçar um novo conceito da educação de adulto, que seja, 

simultaneamente, holístico para abarcar todos os aspectos da vida e transetorial para incluir 

todas as áreas de atividade cultural, social e econômica” (UNESCO, 1998, p. 37) 

 

O retorno dessas pessoas para a escola é um ganho satisfatório para a mesma e para a 

sociedade, visto que possibilita novas conquistas, ascensão econômica e retomada de projetos 

frustrados anteriormente. A gestão enfrenta com isso o desafio de assegurar a permanência dos alunos 

da EJA na instituição escolar, pois trata-se aqui de discentes com um diferencial, adultos que muitas 

vezes são: pais, mães, trabalhadores. São pessoas que acreditam na retomada escolar como uma 

realização profissional e pessoal. 

 

“Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica destinada ao 

atendimento a pessoas jovens, adultas e idosas da classe trabalhadora que, ao longo da sua 

história, não iniciaram ou mesmo interromperam sua trajetória escolar em algum ou em 

diferentes momentos de sua vida. não existe idade certa ou errada para aprender; a 

aprendizagem é constante e infinita.” (Currículo em movimento da SEEDF-EJA) 

 

ANDRAGOGIA 

 

O vocábulo “Andragogia” foi inicialmente utilizado por Alexander Kapp (1833), para descrever 

elementos da Teoria de Educação de Platão. Voltou a ser utilizado em 1921, por Rosenstock para 

significar o conjunto de filosofias, métodos e professores especiais necessários à educação de adultos. 

Na década de 1970, o termo era comumente empregado na França (Pierre Furter), Iugoslávia (Susan 
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Savecevic) e Holanda para designar a ciência da educação de adultos. O nome de Malcolm Knowles 

surgiu nos Estados Unidos da América, a partir de 1973, como um dos mais dedicados autores a estudar 

o assunto (GAYO, 2004). 

 

CAI NA PROVA: 

Para Knowles  Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender. 

 

 

Andragogia é a ciência que estuda a aprendizagem do adulto. 

 

Seis princípios da Andragogia foram formulados por Knowles (1995), sendo indicados como 

fundamentais para a aprendizagem de adultos: 

 

1) Autoconceito do aprendiz: o adulto tem um autoconceito de ser responsável pelas suas 

próprias decisões, sobre sua vida, sentindo a necessidade de ser tratado como autodirigido. 

2) O papel da experiência do aprendiz: o aluno tem um banco de experiências acumuladas ao 

longo de sua vida, e que gostaria de aplicá-las em sala de aula para ajudar no entendimento do 

assunto estudado; 

 3) Prontidão para aprender: os adultos ficam prontos para aprender sobre assuntos que 

precisam se tornar capazes de realizar; 

 4) Orientação da aprendizagem: os interesses dos adultos são direcionados para o 

desenvolvimento das habilidades que utilizam no desempenho do seu papel social e na sua 

profissão; 

5) A necessidade de conhecimento: os adultos precisam saber por que precisam aprender algo. 

Direcionam sua vida e seus interesses de aprendizado e aprendem de forma mais eficaz se o 

assunto é significativo; 

 6) A motivação para aprender: as motivações que impulsionam os adultos são as internas 

(autoestima, maior qualidade de vida, desejo de ter maior satisfação no trabalho), as quais 

passam a ser mais intensas que as externas (melhores empregos, promoções, salários maiores). 

Se os alunos não estão motivados para aprender, não participam da aula e podem desistir do 

curso. 
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UM POUCO DE HISTÓRIA... 

A educação de Jovens e Adultos inicia se no período colonial com a catequização dos índios.  A 

prioridade do trabalho educativo era dada para as crianças devido ao fato de se acreditar que os adultos 

já eram cheios de vícios e “paixões bárbaras”, enquanto as crianças seriam a nova geração católica e 

poderiam ser agentes multiplicadores diante de seu grupo. Isso, porém não impediu a educação de 

muitos indígenas adultos. Apesar dessa intensa mobilização dos Jesuítas não há indícios nem registros 

de educação/alfabetização de mulheres, independente de qual grupo pertenciam, nesse período 

(SOARES e GALVÃO, 2004). 

 

Houve vários marcos históricos no que tange a esse assunto. Vamos aos mais relevantes 

embasando nossos estudos em:  Ação Educativa/MEC (1996): 

 

       Na década de 60 inicia se um processo de evolução da EJA com Paulo Freire que acreditava e lutava 

por uma educação igualitária, autônoma, crítica. Iniciou seu método na década de 60. Seu foco era a 

alfabetização dos adultos. Sua fundamentação é humanista. 

 

           Freire valorizava os conhecimentos, a bagagem do aluno, o professor era o auxiliador na 

organização desses conhecimentos. O método do autor parte da investigação da realidade do educando 

para verificar palavras que possuem conexão com o dia a dia do aluno. A partir desse levantamento é 

definido um tema gerador que norteará debates em sala de aula e como consequência a alfabetização 

do mundo e a leitura do mundo de forma consciente e crítica.  

 

Conforme explica Freire (1987, p.50) [...] nos parece que a constatação do tema gerador, 

como uma concretização, é algo a que chamamos através, não só da própria experiência 

existencial, mas também de uma reflexão crítica sobre as relações entre homens-comuns e 

homens-homens. 

 

Vários programas foram desenvolvidos a partir desses princípios e de vários 

procedimentos desenvolvidos por Paulo Freire. Dentre eles podemos citar os programas 

desenvolvidos pelos educadores: do Movimento de Educação de Base (MEB); dos Centros de 

Cultura Popular (da UNE); dos Movimentos de Cultura Popular (Ação Educativa/MEC, 1996). 
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Em 1964 foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que 

propunha a disseminação de programas de alfabetização pelo 

país que tendo como pressuposto as orientações do educador 

Paulo Freire (Ação Educativa/MEC, 1996). 

 

Com o golpe militar, de 1964, a educação popular foi vista como ameaça à ordem. Visto que 

era uma educação voltada para a criticidade. ESSES PROGRAMAS FORAM EXTINTOS! 

 

Inicia se o método MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), que intencionava o 

ato de ler e escrever, mas não se preocupava em formar um cidadão crítico. Foi extinto em 1985. 

 

 

Ocorre que nessa educação (MOBRAL) o aluno era visto como um ser 

passivo. O conhecimento era imposto e bancário. Freire comenta que: “Na 
visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam 

Sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão - a absolutização 

da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 

segundo a qual esta se encontra sempre no outro.” FREIRE, (1987. p. 33) 
 

 

Em 1996 surge o grande divisor de águas do EJA: a Lei de Diretrizes e Base da educação. 

 
É na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) que a Educação de Jovens 

e Adultos irá se constituir como modalidade de Educação Básica sendo concebida como forma 

diferenciada do ensino regular e assumindo concepções e práticas construídas a partir das 

décadas de 50 que viam o jovem e adulto como sujeitos da própria aprendizagem (Freire, 1988). 

 

ANOTAÇÕES 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

       

  

Tema muito cobrado pelas bancas, atenção!!! 

 

 

Vamos para um pequeno histórico: 

Constituição Federal de 1988 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

garantia de: 

Art. 208 

 I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito: 

Vl - oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando 

§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; 

§ 2° O não-oferecimento do ensino-obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular importa 

responsabilidade da autoridade competente; 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) 

Artigo 37 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento 

para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.             (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018) 

Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
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Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

 

Parágrafo 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 

profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

 

 Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base 

nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

 

 Parágrafo 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos.  

II –no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

  

Parágrafo 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão 

aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 

11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser observadas na oferta e estrutura dos componentes 

curriculares dessa modalidade de ensino, estabelece que: 

 

- Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da Educação de 

Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 

princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes 

curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. 

 

De acordo com a resolução CNE/CEB nº 01/2000, a Educação de Jovens e Adultos apresenta-

nos as seguintes funcionalidades, de acordo com suas Diretrizes Curriculares: 

 

Reparadora, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um 

direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade 

ontológica de todo e qualquer ser humano. 
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Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas 

de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram 

uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de 

permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como reparação corretiva, ainda que 

tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na 

vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação.  

 

Qualificadora, mais do que uma função permanente da EJA que pode se chamar de 

qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter 

incompleto do der humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em 

quadros escolares ou não escolares. 

 

Resolução CNE/CEB nº 01/2000  

Artigo 6º, Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação 

de Jovens e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta modalidade de 

educação e o regime de colaboração entre os entes federativos. 

 

Resolução CNE/CEB nº 3 de 15 de junho de 2010 

Art. 4º - Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer 

CNE/CEB no 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma 

de organização curricular: 

 

I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; 

 

II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) 

horas; 

 

III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. 
 

Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) 

A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação a 

integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo 

 

Art. 214, I. Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos humanos e 

financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits do atendimento no ensino fundamental 
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resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não 

lograram terminar o ensino fundamental obrigatório. 

 

Alimentação:  

Lei nº 11.507/2007, Art. 3º, a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública 

e dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas ao atendimento das diretrizes 

estabelecidas nesta Lei e, também, na Medida Provisória nº 455/2009. 

 

ATENÇÃO! 

IDADE PARA INGRESSAR NO EJA 

Conforme o Parecer 06/2010, Art. 5º, Obedecidos o disposto no artigo 4º,incisos I e VII, da Lei nº 

9.394/96 (LDB) e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, será 

considerada idade mínima para os cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do 

Ensino Fundamental a de 15 (quinze) anos completos. 

 

Art. 6º Observado o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 9.394/96, a idade mínima para matrícula 

em cursos de EJA de Ensino Médio e inscrição e realização de exames de conclusão de EJA do Ensino 

Médio é 18 (dezoito) anos completos. 

CAI NA PROVA 

Educação de Jovens e Adultos é para aqueles que não concluíram o ensino fundamental/médio na 

idade certa. 

  

Idade para cursar o Ensino Fundamental: de 6 a 14 anos 

Para cursar a EJA de Ensino Fundamental é obrigatório sim ter idade mínima de 15 anos. 

   

Idade para cursar o ensino médio: de 15 a 17 anos 

Para cursar a EJA de Ensino Médio é obrigatório ter idade mínima de 18 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES PARA EJA 

Para EJA segue os mesmos componentes curriculares do ensino fundamental e médio 

regular, Artigos 26, 27, 28, 35 e 36 da LDB. 
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ANOTAÇÕES 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

FREQUÊNCIA 

LDB – Artigo 24, inciso VI – o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no 

seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 

setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação. 

 

CENSO ESCOLAR 

Conforme a LDB/96 – Artigo 5º, § 1º, inciso I – “Compete aos Estados e Municípios em regime de 

colaboração, e com a assistência da União: recensear a população em idade escolar para o 

ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. 

 

O ALUNO QUE NÃO TEM COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE  

Os sistemas de ensino poderão aplicar uma avaliação e inserir o aluno na série 

Correspondente. 
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Vamos analisar como este conteúdo cai em prova: 

LISTA DE QUESTÕES: 
 

01 - Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU  Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
Acerca da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item subsequente. 

 

Paulo Freire, pedagogo pernambucano, foi o maior expoente brasileiro na luta pela educação de adultos. 

Seu método, que serve de guia para a formação dos educadores desse segmento social, recomenda o 

uso de temas geradores, que são assuntos do cotidiano dos educandos, para acender nos alunos outras 

formas de pensar, fazer e agir. 
 

02 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
A respeito da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item a seguir. 

 

Na EJA, a idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio é de dezoito anos. 
 

03 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
Julgue o item que se segue, referente à educação de jovens e adultos (EJA). 

 

Na EJA, a aprendizagem deve estar centrada primordialmente no aluno, na independência e na 

autogestão da aprendizagem. 
 

04 - Ano: 2017 Banca: Quadrix  Órgão: SEDF Prova: Professor - Atividades 
Julgue o próximo item com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA.  

 

Por divergir do sistema de educação brasileiro, os estudos de EJA realizados em instituições estrangeiras 

não poderão ser aproveitados junto às instituições nacionais. 
 

05 - Ano: 2017 Banca: Quadrix  Órgão: SEDF Prova: Professor - Atividades 
Com base no Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação de Jovens e Adultos (EJA), julgue o 
item a seguir. 

 

A oferta da EJA é organizada em regime anual, atendendo parte da Educação Básica e compreendendo 

somente os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 
 

06 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica- Ciências naturais  
Acerca das estratégias de ensino para a educação de jovens e adultos (EJA), julgue o próximo item. 

 

Visando-se uma aprendizagem significativa na EJA, os conteúdos e métodos de ensino de ciências 

deverão priorizar a capacidade de memorização dos estudantes, que é superior à das crianças. 
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07 - Ano: 2017 Banca: CESPE  Órgão: SEDF Prova: Professor - Atividades 
A respeito da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item a seguir. 

 

O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso nos cursos de EJA é 

facultativo e deve ser regulamentado pelos sistemas de ensino. 
 

08 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
A respeito da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item a seguir. 

 

A duração dos cursos de EJA referentes aos anos iniciais do ensino fundamental é estabelecida de 

acordo com os critérios de cada sistema de ensino. 
 

09 - Ano: 2017 Banca: Quadrix  Órgão: SEDF Prova: Conhecimentos Básicos 
Considerando as formas de oferta e de organização da educação, julgue o item que se segue. 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverá articular-se, obrigatoriamente, com a Educação Profissional, 

conforme regulamento referente à articulação com o Ensino Médio regular na modalidade de EJA.  
 

10 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
Julgue o item que se segue, referente à educação de jovens e adultos (EJA). 

 

A andragogia defende que os adultos, assim como as crianças, devem aprender o que a sociedade 

espera que eles saibam, por meio de um currículo padronizado. 
 

11 - Ano: 2015 Banca: CEPS-UFPA  Órgão: UFPA Prova: Professor - Assistente de Aluno 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) atualmente é destinada a: 

A) Jovens e adultos a partir de 12 anos. 

B) jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria. 

C) crianças, jovens e adultos de qualquer idade. 

D) crianças e jovens atrasados nos estudos. 

E) jovens, adultos e idosos analfabetos. 
 

12 - Ano: 2013 Banca: FUNCAB Órgão: IF-RR Prova: Pedagogo 

Com base na LDB nº 9394/1996, a EJA é considerada: 

A) forma eficaz de erradicação do analfabetismo que acontece prioritariamente por meio de 

cursos profissionalizantes e técnicos. 

B) programa educacional assistencialista para aqueles que foram reprovados na idade certa. 

C) correção de fluxo da distorção série e idade com formação centrada no trabalho para atender 

às demandas do capital. 
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D) programa educacional compensatório e supletivo. 

E) modalidade da educação básica. 

 

13 - Ano: 2009 Banca: CESPE Órgão: FUB  Prova: pedagogo  
Acerca dos níveis e modalidades de educação e ensino propostos na Lei n.º 9.394/1996, LDB, julgue os 
itens subsequentes. 

Com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) os cursos e exames supletivos foram extintos. 

14 - Ano: 2014  Banca: CESPE Órgão: MEC Prova: Analista processual  
Com relação aos deveres do Estado para com a educação, de acordo com as disposições da Constituição 
Federal de 1988 (CF), julgue os próximos itens. 

A educação de jovens e adultos (EJA) é dever do Estado apenas no nível do ensino fundamental. 

15 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades  
Julgue o item que se segue, referente à educação de jovens e adultos (EJA). 
 

Na EJA, a aprendizagem deve estar centrada primordialmente no aluno, na independência e na 

autogestão da aprendizagem. 

 

16 – Ano: 2017 Banca: QUADRIX Órgão: SEDF Prova: Professor de música  
Julgue o próximo item com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA.  
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio articulam-se com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos, definidos 

pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas educacionais da União, dos 

estados, do DF e dos municípios na elaboração, no planejamento, na implementação e na avaliação das 

propostas curriculares das unidades escolares públicas e particulares que oferecem o Ensino Médio. 

 

17 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Ciências Naturais 

Acerca das estratégias de ensino para a educação de jovens e adultos (EJA), julgue o próximo item. 

 

Trazer notícias de descobertas científicas veiculadas na mídia para debate em sala de aula constitui 

uma estratégia de ensino que auxilia o aluno a compreender a lógica e a linguagem das ciências, 

bem como o caráter dinâmico do conhecimento científico. 

 
18 - Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
A respeito da pedagogia e da andragogia, julgue o item subsecutivo.  
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Um dos princípios da andragogia é a utilização das experiências vividas pelos adultos como recurso 

de aprendizagem significativa. 
 

19 - Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
A respeito da pedagogia e da andragogia, julgue o item subsecutivo.  

 

Andragogia é a ciência que estuda a aprendizagem do adulto. 
 

20 - Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
Em relação à andragogia e às bases psicológicas da aprendizagem, julgue o item subsequente. 

 

A andragogia defende que sejam aplicados princípios metodológicos especiais na educação de 

alunos adultos, por considerar que uma metodologia apropriada pode compensar a deficiência das 

pessoas que não aprenderam na idade certa. 

 

 
ANOTAÇÕES 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________
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QUESTÕES COMENTADAS: 
 

01 - Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU  Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
Acerca da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item subsequente. 

 

Paulo Freire, pedagogo pernambucano, foi o maior expoente brasileiro na luta pela educação de adultos. 

Seu método, que serve de guia para a formação dos educadores desse segmento social, recomenda o 

uso de temas geradores, que são assuntos do cotidiano dos educandos, para acender nos alunos outras 

formas de pensar, fazer e agir. 
CERTO. Como estudamos no texto acima que Freire defendia o método de temas geradores, que darão início 

ao processo de conhecimento do mundo e alfabetização. 

 

02 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
A respeito da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item a seguir. 

 

Na EJA, a idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio é de dezoito anos. 
CERTO. Art. 6º Observado o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 9.394/96, a idade mínima para 

matrícula em cursos de EJA de Ensino Médio e inscrição e realização de exames de conclusão de EJA do 

Ensino Médio é 18 (dezoito) anos completos. 

 

03 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
Julgue o item que se segue, referente à educação de jovens e adultos (EJA). 

 

Na EJA, a aprendizagem deve estar centrada primordialmente no aluno, na independência e na 

autogestão da aprendizagem. 

CERTO. É exatamente isso o objetivo de uma educação transformadora. Busca na independência e na 

autogestão da aprendizagem. 
 

04 - Ano: 2017 Banca: Quadrix  Órgão: SEDF Prova: Professor - Atividades 
Julgue o próximo item com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA. 

 

Por divergir do sistema de educação brasileiro, os estudos de EJA realizados em instituições estrangeiras 

não poderão ser aproveitados junto às instituições nacionais. 

ERRADO. LDB Art. 38.§ 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Art. 35 RESOLUÇÃO Nº 1/2012-CEDF§ 1º É permitida a 

inscrição em exames de educação de jovens e adultos - EJA de nível médio sem comprovação de escolaridade 

anterior. 
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05 - Ano: 2017 Banca: Quadrix  Órgão: SEDF Prova: Professor - Atividades 
Com base no Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação de Jovens e Adultos (EJA), julgue o 
item a seguir. 

 

A oferta da EJA é organizada em regime anual, atendendo parte da Educação Básica e compreendendo 

somente os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.  
ERRADO. Os cursos da educação de jovens e adultos - EJA, equivalentes aos ensinos fundamental e médio, 

podem organizar-se por períodos, segmentos, semestres, fases, matrícula por componente curricular ou por 

outra forma de organização, devendo constar, obrigatoriamente, do currículo e da documentação, a 

correspondência de cada um desses períodos à organização curricular admitida para o ensino regular. 

 

06 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica- Ciências naturais  
Acerca das estratégias de ensino para a educação de jovens e adultos (EJA), julgue o próximo item. 

 

Visando-se uma aprendizagem significativa na EJA, os conteúdos e métodos de ensino de ciências 

deverão priorizar a capacidade de memorização dos estudantes, que é superior à das crianças. 
ERRADO. O que marca nessa questão é jugar que uma criança tem capacidade de memorização menor  ou 

inferior a de um adulto. 

 

07 - Ano: 2017 Banca: CESPE  Órgão: SEDF Prova: Professor - Atividades 
A respeito da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item a seguir. 

 

O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso nos cursos de EJA é 

facultativo e deve ser regulamentado pelos sistemas de ensino. 

ERRADO. LDB: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 

base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 2º Os 

conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos 

mediante exames. 
 

08 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
A respeito da educação de jovens e adultos (EJA), julgue o item a seguir. 

 

A duração dos cursos de EJA referentes aos anos iniciais do ensino fundamental é estabelecida de 

acordo com os critérios de cada sistema de ensino. 

CERTO.  Resolução CNE/CEB nº 3 de 15 de junho de 2010 

Art. 4º - Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB 

no 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de 

organização curricular: 

I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; 

II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; 

III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. 
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09 - Ano: 2017 Banca: Quadrix  Órgão: SEDF Prova: Conhecimentos Básicos 
Considerando as formas de oferta e de organização da educação, julgue o item que se segue. 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverá articular-se, obrigatoriamente, com a Educação Profissional, 

conforme regulamento referente à articulação com o Ensino Médio regular na modalidade de EJA.  

ERRADO. Art. 37 - § 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento.  
 

10 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
Julgue o item que se segue, referente à educação de jovens e adultos (EJA). 

 

A andragogia defende que os adultos, assim como as crianças, devem aprender o que a sociedade 

espera que eles saibam, por meio de um currículo padronizado. 

ERRADO. Na andragogia o adulto é o sujeito da educação e não o objeto dela. Andragogia está vinculada a 

autonomia, colaboração e autogestão, logo não há um currículo padronizado. Crianças não aprendem 

como os adultos, cada um tem o seu tempo de aprender e isso deve ser respeitado.   
 

11 - Ano: 2015 Banca: CEPS-UFPA  Órgão: UFPA Prova: Professor - Assistente de Aluno 
 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) atualmente é destinada a: 

A) Jovens e adultos a partir de 12 anos. 

B) jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria. 

C) crianças, jovens e adultos de qualquer idade. 

D) crianças e jovens atrasados nos estudos. 

E) jovens, adultos e idosos analfabetos. 

 
LETRA B. (LDB 9.394/96) Artigo 37  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.  

 

12 - Ano: 2013 Banca: FUNCAB Órgão: IF-RR Prova: Pedagogo 
 
Com base na LDB nº 9394/1996, a EJA é considerada: 

A) forma eficaz de erradicação do analfabetismo que acontece prioritariamente por meio de 

cursos profissionalizantes e técnicos. 

B) programa educacional assistencialista para aqueles que foram reprovados na idade certa. 

C) correção de fluxo da distorção série e idade com formação centrada no trabalho para atender 

às demandas do capital. 

D) programa educacional compensatório e supletivo. 

E) modalidade da educação básica. 
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LETRA E. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 

11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser observadas na oferta e estrutura dos componentes 

curriculares dessa modalidade de ensino, estabelece que:  

- Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da Educação de Jovens e 

Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de 

equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares 

nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. 

 

13 - Ano: 2009 Banca: CESPE Órgão: FUB  Prova: pedagogo  
Acerca dos níveis e modalidades de educação e ensino propostos na Lei n.º 9.394/1996, LDB, julgue os 
itens subsequentes. 

Com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) os cursos e exames supletivos foram extintos. 

ERRADO. LDB Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base 

nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

 

14 - Ano: 2014  Banca: CESPE Órgão: MEC Prova: Analista processual  
Com relação aos deveres do Estado para com a educação, de acordo com as disposições da Constituição 
Federal de 1988 (CF), julgue os próximos itens. 

A educação de jovens e adultos (EJA) é dever do Estado apenas no nível do ensino fundamental. 

ERRADO. Constituição Federal Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria. 
 

15 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Atividades 
Julgue o item que se segue, referente à educação de jovens e adultos (EJA). 
 

Na EJA, a aprendizagem deve estar centrada primordialmente no aluno, na independência e na 

autogestão da aprendizagem. 

CERTO. Na EJA a educação é centrada no aluno. 

 
16 – Ano: 2017 Banca: QUADRIX Órgão: SEDF Prova: Professor de música 
Julgue o próximo item com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA. 
 

O conteúdo desta Aula em PDF é licenciado para Demostração - 999.999.999-99, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, 
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2017-sedf-professor-de-educacao-basica-atividades
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2017-sedf-professor-de-educacao-basica-atividades


 

 19 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio articulam-se com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos, definidos 

pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas educacionais da União, dos 

estados, do DF e dos municípios na elaboração, no planejamento, na implementação e na avaliação das 

propostas curriculares das unidades escolares públicas e particulares que oferecem o Ensino Médio. 

CERTO. A EJA está bem amparada legalmente. Vimos isso durante nossos estudos. 

 

17 - Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: SEDF Prova: Professor de Educação Básica - Ciências Naturais 

Acerca das estratégias de ensino para a educação de jovens e adultos (EJA), julgue o próximo item. 

 

Trazer notícias de descobertas científicas veiculadas na mídia para debate em sala de aula constitui 

uma estratégia de ensino que auxilia o aluno a compreender a lógica e a linguagem das ciências, 

bem como o caráter dinâmico do conhecimento científico. 
CERTO. Estratégias de ensino diversificadas podem  e devem fazer parte da realidade escolar do aluno da 

EJA. 

 

18 - Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
A respeito da pedagogia e da andragogia, julgue o item subsecutivo. 

 

Um dos princípios da andragogia é a utilização das experiências vividas pelos adultos como recurso 

de aprendizagem significativa. 
CERTO. Valorização do conhecimento, bagagem que o aluno traz é sim um dos princípios da andragogia.  

 

19 - Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
A respeito da pedagogia e da andragogia, julgue o item subsecutivo. 

 

Andragogia é a ciência que estuda a aprendizagem do adulto. 
CERTO. Para Knowles  Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender.  

 

20 - Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG Prova: Técnico em Assuntos Educacionais 
Em relação à andragogia e às bases psicológicas da aprendizagem, julgue o item subsequente. 

 

A andragogia defende que sejam aplicados princípios metodológicos especiais na educação de 

alunos adultos, por considerar que uma metodologia apropriada pode compensar a deficiência das 

pessoas que não aprenderam na idade certa. 
ERRADO. Andragogia é baseada na motivação e autonomia do conhecimento, direcionada para adultos que 

não conseguiram concluir os estudos no tempo certo. Mas não pode ser considerada como algo pra 

compensar uma deficiência. 
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ANOTAÇÕES 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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GABARITO 

1. C 2. C 

3. C 4. E 

5. E 6. E 

7. E 8. C 

9. E 10. E 

11. B 12. E 

13. E 14. E 

15. C 16. C 

17. C 18. C 

19. C 20. E 

 

 

O conteúdo desta Aula em PDF é licenciado para Demostração - 999.999.999-99, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, 
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



 

 22 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Ação Educativa / MEC. Breve histórico da educação de jovens e adultos no Brasil. In: Educação de jovens 

e adultos: proposta curricular para o 1º segmento do ensino fundamental. São Paulo: Ação Educativa / 

MEC / UNESCO, 1996. 

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e B. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 

Centro Gráfico, 1988. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(CNE)/CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA(CEB). Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Relator: Carlos Roberto Jamil Cury, 2000. 

 

Currículo em movimento Educação de Jovens e Adultos. SEEDF.GDF. 

 

 UNESCO. Documents of previous UNESCO Conferences on Adult Education. Disponível em: 

<www.unesco.org/education/uie/publications/confitea>. Acesso em: 02 de agosto de 2018. 

 

FREIRE, PAULO. A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER . SÃO PAULO: CORTEZ, AUTORES ASSOCIADOS, 1988. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

GALVÃO, ANA MARIA DE OLIVEIRA; SOARES, LEÔNCIO JOSÉ GOMES. HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NO 

BRASIL. IN: ALBUQUERQUE, E. B.; LEAL, T.F. A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: EM UMA PERSPECTIVA DE 

LETRAMENTO. BELO HORIZONTE: AUTÊNTICA, 2004. 

 

GAYO, Maria Alice Fernandes da Silva. Andragogia na educação universitário. 2004. Disponível: 

<http://www.geocities.ws/alicegayo/andragogia15.htm>. Acesso em: 02 de agosto de 2018. 

 

MOUTINHO, Simone Maria Bandeira. Paulo Freire e a Eja no Brasil. 2010. 

 

O conteúdo desta Aula em PDF é licenciado para Demostração - 999.999.999-99, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, 
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



 

 23 

KNOWLES, Malcolm S. Andragogia e teorias da aprendizagem (Conferência). In: SEMINÁRIO DE 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Salvador, julho, 1977 

 

Knowles, M. Designs for adult learning. Alexandria: American Society for Training and Development.1995 

 
 

BONS ESTUDOS! 

PROF. FABIANA FIRMINO 

 

O conteúdo desta Aula em PDF é licenciado para Demostração - 999.999.999-99, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, 
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Pedagogia
para

Concurso
pedagogiaparaconcurso.com.br

O conteúdo desta Aula em PDF é licenciado para Demostração - 999.999.999-99, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, 
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


