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O presente questionário integra 20 questões. Deverá sublinhar em cada uma das 

questões a resposta correta. 

 

 

1. De acordo com os critérios definidos no DSM-5, uma das principais 

características do autismo é:  

• Facilidade na comunicação 

• Dificuldades na comunicação 

• Completa incapacidade ao nível da expressão verbal 

• Timidez quando falam com as outras pessoas 

 

2. As pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) manifestam 

frequentemente:  

• Uma preferência pela utilização de linguagem não literal 

• Dificuldades em compreender frases muito longas 

• Medo de uma linguagem excessivamente ambígua 

• Dificuldades em compreender linguagem não literal ou ambígua 

 

3. Por vezes, é possível detetar determinadas características físicas numa pessoa 

com autismo, como por exemplo: 

• Podem apresentar movimentos motores estereotipados ou repetitivos 

• São acompanhados por um assistente 

• Estão sozinhos 

• Apresentam características faciais específicas 

 

4. Tendo em conta a estrutura das atividades, é possível referir que as pessoas 

com PEA: 

• Irão sempre manter as mesmas rotinas diárias 

• Insistem muitas vezes na semelhança, e podem ser inflexíveis na adesão a novas 

rotinas 

• Aceitam bem a mudança 

• Aceitam mudanças nas suas rotinas, apenas quando são informados no dia anterior 
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5. As pessoas com PEA revelam frequentemente: 

• Um único interesse 

• Um número de interesses cada vez menor à medida que envelhecem 

• Uma variedade de interesses e passatempos semelhantes aos de uma pessoa com 

desenvolvimento típico   

• Interesses fixos e restritos, que não são normais em intensidade ou foco 

 

6. As pessoas com PEA revelam também com frequência: 

• Elevados níveis de ansiedade 

• Ambiguidade geral perante a maioria das situações sociais 

• Maior número de medos e fobias do que a população em geral 

• Maior tendência para arriscar 

 

7. Ter autismo: 

• Quase sempre significa que a pessoa irá ter uma deficiência intelectual 

• Não significa necessariamente que a pessoa tem uma deficiência intelectual 

• Reduz a probabilidade da pessoa ter uma deficiência intelectual 

• É geralmente acompanhado por um nível de inteligência acima da média 

 

8. Uma comorbilidade comum do autismo é: 

• Diabetes 

• Narcolepsia 

• Epilepsia 

• Alzheimer 

 

9. Determinadas pessoas com PEA manifestam muitas vezes dificuldades 

sensoriais, nomeadamente: 

• Hipersensibilidade sensorial 

• Dificuldades de audição 

• Daltonismo 

• “Afrontamentos” 
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10. A intervenção precoce, antes dos dois anos de idade: 

• Parece reverter o aparecimento de traços de autismo 

• Fornece aos pais tempo suficiente para fazerem mudanças na sua rotina diária, de 

forma a enquadrar as características da pessoa 

• É uma prática padrão realizada em toda a Europa 

• Permite às pessoas desenvolverem aquilo que há de melhor no seu potencial 

 

11. A compreensão atual relativa ao autismo estabelece uma ligação: 

• À dieta 

• À genética 

• Às vacinas 

• Ao stress das mães durante a gravidez 

 

12. As evidências demonstram, de forma esmagadora, que relativamente à ligação 

entre as atitudes e ações parentais ao autismo na criança: 

• Não existe uma relação causal entre as ações parentais e o desenvolvimento do 

autismo 

• A falta de proximidade entre os pais e a criança pode levar ao autismo 

• As taxas de autismo aumentam em casos em que a criança é criada numa família 

monoparental 

• Poderia haver uma relação causal entre as ações parentais e o autismo, mas não 

existe até ao momento uma conclusão que permita dizer exatamente o que poderia 

ser 

 

13. As ferramentas de triagem para o autismo são: 

• Designadas para ajudar a identificar crianças que possam ter atrasos no 

desenvolvimento, e que podem ser utilizadas para dar um diagnóstico 

• Designadas para ajudar a identificar crianças que possam ter atrasos no 

desenvolvimento, mas que por si só não resultam num diagnóstico  

• Designadas para ajudar a identificar crianças que possam vir a desenvolver traços 

de autismo em idade adulta 

• Designadas para ajudar professores e profissionais a distinguir quais as crianças que 

já possuem um diagnóstico de autismo 
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14. Qual das seguintes afirmações se pode considerar verdadeira, tendo em conta 

a ligação entre as vacinas e o autismo? 

• Há uma indicação clara de que as vacinas aumentam a probabilidade da criança vir 

a ter autismo 

• O consenso em relação ao efeito provável das vacinas no início do autismo tem 

crescido de forma constante ao longo da década passada 

• A ideia tem sido amplamente desacreditada e até hoje não existe nenhuma prova da 

ligação entre as vacinas e o autismo 

• Existe atualmente uma prova incontestável de que as vacinas não aumentam de 

forma alguma a incidência do autismo 

 

15. Algumas pessoas optam por seguir dietas livres de glúten no caso de pessoas 

com PEA porque:  

• Existe um equívoco de que o glúten é a causa das características de autismo 

• As pessoas com autismo muitas vezes aumentam de peso na idade adulta 

• Existe uma elevada incidência de doença celíaca entre as pessoas com PEA 

• Comer produtos alternativos ao glúten torna as pessoas com PEA menos letárgicas 

e mais responsivas às terapias 

 

16. A prática de “embrulho,” packing consiste em: 

• Aumentar a concentração, colocando objetos em caixas, de forma a construir uma 

consciência especial 

• Ajudar uma pessoa com autismo a acostumar-se às mudanças do ambiente levando-

o a fazer a mala para pequenas excursões 

• Embrulhar a pessoa com PEA em toalhas previamente molhadas em água fria para 

lhes dar uma melhor perceção do seu próprio corpo 

• Colecionar objetos encontrados durante excursões, numa mochila, e encorajar a 

pessoa com PEA a explicar porque escolheu aqueles objetos em particular  

 

17. O processo de “embrulho,” packing consiste em: 

• Uma maneira eficaz de pressionar as pessoas com autismo para fora das suas zonas 

de conforto 

• Uma forma de abuso infantil e violação grave dos direitos humanos básicos, não 

existindo evidência científica para provar que tem algum benefício 

• Muito traumatizante para as crianças, mas altamente benéfico para os adultos 

• Uma forma de intervenção desafiadora que produz melhorias concretas 
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 18. A prática condenada de “terapia de clister” consiste em: 

• O consumo de uma solução de branqueamento industrial forte para expulsar 

parasitas que se acredita serem a causa do autismo 

• Colocar lixívia na pele das pessoas para as ajudar a sentir as extremidades dos seus 

corpos e melhorar a sua consciência corporal 

• Limpar as pessoas com lixívia para se livrarem das bactérias que podem agravar as 

dificuldades comportamentais 

• Usar roupas brancas lavadas em lixívia para habituar as pessoas com PEA a uma 

elevada estimulação visual e reduzir a sua hipersensibilidade às luzes 

 

19. Sublinhe uma característica que NÃO esteja presente no DSM-5: 

• Dificuldades em utilizar a comunicação apropriada ao contexto social 

• Deficiência na capacidade para sentir empatia 

• Dificuldades em seguir regras em conversação e narração, como por exemplo, tomar 

a vez nas conversas 

• Dificuldades em compreender o que não está explicitamente indicado (por exemplo: 

fazer inferências) 

 

20. Sublinhe uma característica que NÃO esteja presente no DSM-5: 

• Movimentos motores estereotipados ou repetitivos, uso de objetos, ou linguagem 

• Insistência na semelhança, adesão inflexível a rotinas 

• Padrões ritualizados ou comportamento verbal, não verbal 

• Talento especial 


