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O presente questionário integra 15 questões. Deverá sublinhar em cada uma das 

questões a resposta correta. 

 

 

1. Não existe até ao momento uma causa definida para o autismo, no entanto, as 

investigações realizadas indicam que: 

• O autismo é genético                                      

• O ambiente é a causa do autismo 

• O autismo pode ser transmitido através dos irmãos 

• A interação entre a criança e os pais contribui para o autismo 

 

2. Ao longo do tempo, tem-se assistido a uma mudança no papel da família na 

vida da pessoa com autismo… 

• Os pais são vistos pelos profissionais como coeducadores 

• O amor dos pais é a cura para o autismo 

• A intervenção em casa deve ser diferenciada da intervenção com os profissionais 

• As crianças com autismo devem ser afastadas da família 

 

3. Segundo uma investigação efetuada em Espanha (2014), para os profissionais, 

o mais importante na interação com a família é:  

• A comunicação 

• A confiança dos pais na sua intervenção 

• A adaptação à linguagem familiar 

• A comunicação/formação das famílias 

 

4. Qual o objetivo da formação para pais? 

• Contribuir para a sua formação académica 

• Ajudar os pais a compreender melhor as necessidades dos filhos, e assim capacitá-

los para lidar com as suas dificuldades 

• Fazer uma lista para que os pais possam intervir de forma autónoma 

• Definir com os pais os critérios de intervenção a serem utilizados ao longo de todo o 

ciclo de vida daquela pessoa 
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5. Todas as pessoas com autismo têm necessidades ao longo do seu ciclo de 

vida. Selecione a frase verdadeira. 

• As pessoas têm as mesmas necessidades ao longo da vida 

• A qualidade de vida é o aspeto mais importante na infância  

• As necessidades vão-se alterando, dependendo da fase do ciclo de vida em que a 

pessoa se encontra 

• Durante a fase adulta a promoção da independência não é um fator importante 

 

6. Quais são os principais serviços que a sociedade deve prever para as pessoas 

idosas com autismo? 

• Atividade intelectual, Desporto, Habitação 

• Emprego, Alimentação, Companhia 

• Comunicação, Saúde, Comportamento 

• Comunicação, Saúde, Habitação 

 

7. O que é mais importante durante o processo de diagnóstico? 

• A empatia e competência em relação à família 

• A empatia e competência em relação à pessoa com autismo e a sua família 

• Transmitir prognósticos durante o diagnóstico 

• Não considerar a opinião dos pais 

 

8. Qual a atitude correta do técnico após o diagnóstico? 

• Envio do diagnóstico aos pais 

• Apresentação do diagnóstico em entrevista com os pais 

• Discussão do relatório com a equipa multidisciplinar 

• Indicar pistas para o futuro desconhecendo o ambiente familiar 

 

9. O contexto familiar é importante para o desenvolvimento da pessoa com 

autismo? 

• O contexto familiar não é importante para o desenvolvimento da pessoa com autismo 

• As preocupações da família não devem ser tidas em conta no planeamento de 

estratégias 

• A família é um sistema de apoio social 

• Os pontos fortes da família devem ser utilizados na planificação das atividades 
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10. Qual o papel dos irmãos na educação da pessoa com autismo? 

• A interação com os irmãos depende do sistema familiar 

• Os irmãos são sempre os melhores professores 

• Os irmãos devem ser responsabilizados pela criança com autismo 

• Os irmãos são os únicos modelos da criança com autismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

11. Qual pode ser o papel dos avós na educação da pessoa com autismo? 

• O único contributo dos avós é aliviar o stress dos pais  

• Os avós podem ter um papel importante na educação da criança com autismo 

• O papel dos avós é igual ao papel dos pais 

• Os avós são sempre mais pacientes do que os pais 

 

12. Novas famílias.  

• Excluir o apoio às famílias não convencionais 

• Utilizar estratégias adequadas ao contexto  

• Não deve ser dado apoio aos pais que não têm permissão para viver com os filhos 

• Não é necessário apoio para os cuidadores/família alargada 

 

13. Apoio da comunidade.  

• Os pais devem pedir o apoio informal da comunidade: Associar-se a organizações, 

aceitar a oferta de ajuda 

• Devem isolar-se da comunidade para não serem criticados 

• Não é necessário informarem-se das regalias que têm. Os serviços irão ao seu 

encontro 

• O modelo médico é mais importante do que o modelo social 

 

14. Importância das diferenças culturais.  

• As pessoas com autismo têm as mesmas características em todas as regiões 

geográficas 

• A prevalência do autismo no continente africano é maior do que nos outros 

continentes 

• Na educação das crianças com autismo não deve ser valorizado o seu ambiente 

sociocultural 

• Recente investigação indica que há menos raparigas com autismo do que se 

pensava que havia 
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15. Inclusão na sociedade. 

• Se houver inclusão na escola há inclusão na sociedade 

• Sociedade inclusiva é aquela que aceita todos os seus membros 

• A política de inclusão deve apoiar o acesso à educação e tratamento a qualquer 

pessoa com autismo 

• A inclusão nas atividades de lazer e emprego é um privilégio 


