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

questões a resposta correta. 

 

 

1. O método TEACCH facilita... 

• A organização de atividades, horários e ambiente                                       

• A organização de recursos 

• A elaboração de materiais exclusivamente para o contexto escolar 

• O desenvolvimento do jogo simbólico 

 

2. Sistemas de comunicação alternativa e aumentativa... 

• São dirigidos a indivíduos sem linguagem 

• Promovem o aparecimento da linguagem 

• São usados com pessoas desde os 4 anos 

• Atrasam o aparecimento da linguagem 

 

3. O método PECS significa... 

• Utilizar sinais 

• Trocar sinais 

• Desenvolver palavras-chave 

• Usar linguagem e sinais 

 

4. O sistema de comunicação de Benson Schaeffer significa... 

• Utilizar símbolos 

• Utilizar simultaneamente sinais e linguagem 

• Utilizar simultaneamente sinais e símbolos  

• Utilizar linguagem e símbolos 

 

5. Qual é a correta conceptualização? 

• Problemas comportamentais 

• Comportamentos de desafio 

• Comportamentos disruptivos 

• Comportamentos negativos 
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6. O objetivo do Reforço Comportamental Positivo é... 

• Eliminar comportamentos 

• Modificar comportamentos 

• Substituir comportamentos 

• Melhorar comportamentos 

 

7. Quais são os critérios que permitem a definição de um comportamento de 

desafio? 

• Intensidade, duração e frequência 

• Intensidade, duração e gravidade 

• Duração, frequência e intencionalidade 

• Intensidade, frequência e contexto no qual acontece 

 

8. Quais são duas das dimensões da qualidade de vida? 

• Bem-estar pessoal e bem-estar físico 

• Autodeterminação e relações pessoais 

• Direitos e participação pessoal 

• Desenvolvimento pessoal e bem-estar económico 

 

9. Qualidade de vida diz respeito a... 

• Condições de vida desejadas por uma pessoa 

• Condições da população em geral 

• Condições do círculo social restrito da pessoa 

• Condições económicas e sociais 

 

10. As Pessoas com PEA...  

• Compreendem e aprendem de um modo diferente 

• Não apreciam interações sociais 

• Têm dificuldade em seguir o currículo escolar regular 

• Têm capacidades especiais relacionadas com a memória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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11. Os seguintes métodos de intervenção apresentam algum grau de evidência 

científica, sendo recomendados ao nível da intervenção. Assinale a resposta 

correta. 

• Promoção de competências sociais, terapia com animais, TEACCH e intervenções 

comportamentais 

• Intervenções cognitivo-comportamentais, integração auditiva e terapia com animais 

• Sistemas alternativos/aumentativos de comunicação, TEACCH, intervenções 

comportamentais e promoção de competências sociais 

• Promoção de competências sociais, dietas alimentares, TEACCH e intervenção 

sensorial 

 

12. De acordo com a metodologia TEACCH, a estruturação do meio ambiente 

deve: 

• Ser organizada de forma a que haja uma compreensão do sítio onde as atividades 

irão ocorrer e onde são guardados os materiais. 

• Estabelecer limites claros/físicos 

• Minimizar as distrações sensoriais 

• Todas as afirmações são corretas 

 

13. Quando se trabalha com pessoas com PEA, é importante ter em conta o lugar 

onde nos posicionamos em relação à pessoa. Posicionamo-nos em frente a elas 

quando pretendemos estabelecer: 

• Interação social, para chamar a sua atenção, avaliação, trabalho, competências 

sociais e comunicativas  

• Tarefas individuais, materiais, mais ajudas visuais e menos linguagem. Para captar 

a sua atenção para o objeto e para a tarefa. Competências curriculares 

• Quando apenas necessitam de prestar atenção ao objeto. Promover a independência 

ou ajudas físicas 

• Nenhuma das afirmações anteriores está correta 
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14. Quando se introduz um sistema alternativo/aumentativo de comunicação, 

deve ter-se em consideração: 

• Apenas pode ser introduzido em casos em que a atenção conjunta, a linguagem 

pragmática e a intenção comunicativa já tenham sido trabalhadas anteriormente 

• Deve ser utilizado só como última alternativa, uma vez que se não forem utilizados 

de forma correta contribuem negativamente para o surgimento da fala 

• É mais provável que exista sucesso, quando não existem experiências prévias de 

fracasso, sendo que deve ser introduzido enquanto forma de desenvolvimento da 

comunicação 

• Todas as informações anteriores estão corretas 

 

15. As dificuldades das pessoas com PEA em fazer a distinção entre o 

comportamento acidental do intencional, entre os desejos e a realidade, e entre a 

verdade e a mentira, remetem para: 

• Teoria das Funções Executivas 

• Teoria da Mente 

• Comorbilidade da PEA com esquizofrenia 

• Nenhuma das afirmações anteriores está correta 


