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O presente questionário integra 15 questões. Deverá responder de forma correta 

a cada uma das questões. 

  

 

1. O conceito de Especificidade implica: 

• Necessidade em desenvolver contextos e metodologias específicas para o autismo  

• Que a intervenção no autismo seja baseada em critérios objetivos que justifiquem a 

sua eficácia   

• Que devemos defender e explicar a necessidade de especificidade que têm as 

pessoas com autismo   

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

2. A ____________ implica a necessidade de realizar intervenções tendo em conta 

todas as circunstâncias e peculiaridades de cada um, cada caso é único e deve 

ser dada uma resposta individual e única:                

• Especialização 

• Especificidade 

• Individualização 

• Nenhuma das anteriores está correta 

 

3. O último passo dentro de um processo de Individualização é:  

• A implementação do plano 

• O desenvolvimento do plano 

• O processo de individualização é um ciclo, não tem fim  

• Nenhuma das respostas anteriores é correta     

 

4. Assinale a opção incorreta. Os pontos fortes das pessoas com PEA:      

• São aquelas áreas em que a pessoa sobressai em relação às outras            

• Todas as pessoas com PEA têm alguma capacidade especial em que sobressaem 

especialmente 

• É necessário adequar esses pontos fortes à vida diária 

• Podem ser diferentes em cada pessoa com PEA  
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5. Os gostos e interesses das pessoas com PEA:       

• Constituem uma fonte de grande motivação para a pessoa 

• Podem ser desadequados, e como tal deverão ser desvalorizados ou ajustados        

• São parte da identidade da pessoa e do seu autoconceito            

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

6. Se uma pessoa adulta com PEA decidir ir dar um passeio e levar com ela 

bonecos de peluche devemos considerar que:       

• Mostra os seus gostos e identidade 

• É uma decisão da pessoa e que devemos respeitar        

• É uma má prática, os interesses devem ser adequados à idade       

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

7. Quando se faz a avaliação do método de aprendizagem de uma pessoa com 

PEA devemos ter em conta:  

• A sua capacidade intelectual e o seu nível de comunicação 

• É muito semelhante em todas as pessoas com PEA 

• É importante avaliar as implicações que têm as teorias explicativas acerca do 

funcionamento cognitivo das pessoas com PEA            

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

8. De um modo geral, na altura de avaliar o método de aprendizagem de uma 

pessoa com PEA, é importante ter em conta que as pessoas com PEA:        

• Têm dificuldade em integrar a informação sensorial             

• Apresentam dificuldades ao nível da atenção conjunta        

• Podem estar concentrados durante largos períodos de tempo em certas atividades            

• Todas as respostas anteriores são corretas 

 

9. "A perceção que os indivíduos têm do seu lugar na vida, no contexto da sua 

cultura e do seu sistema de valores, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, normas e preocupações." Esta frase corresponde a: 

• Individualização 

• Respeito pelos interesses das pessoas com PEA 

• Qualidade de vida 

• Nenhuma das respostas anteriores é correta 
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10. Qual dos seguintes aspetos não deverá ser tido em conta em relação ao 

desenvolvimento cognitivo de uma pessoa com PEA:      

• Imaginação 

• Mediação e cognição social 

• Atenção 

• Todas as respostas anteriores são aspetos a ter em conta 

 

11. Os apoios deste tipo proporcionam-se quando são necessários. Isso significa 

que nem sempre são necessários, ou que só são necessários durante curtos 

períodos de tempo. 

• Apoios intermitentes 

• Apoios na comunidade 

• Apoios de transição 

• Nenhuma das respostas anteriores está correta 

 

12. O conceito de ______________ significa: “recursos e estratégias com o 

objetivo de promover o desenvolvimento, a educação, os interesses e o bem-estar 

de uma pessoa e melhorar o seu desempenho individual”        

• Qualidade de vida 

• Apoios 

• Método de aprendizagem 

• Nenhuma das respostas anteriores está correta 

 

13. PCP significa: 

• Plano centrado na pessoa 

• Plano de concretização pessoal 

• Planificação completa e personalizada 

• Nenhuma das respostas anteriores está correta 

 

14. PCP destaca:  

• A autodeterminação da pessoa 

• A coordenação da rede de apoios 

• A individualização 

• Todas as respostas anteriores estão corretas 
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15. Consultar relatórios médicos, testes de inteligência ou relatórios de avaliação 

de anos anteriores significa:         

• Consultar técnicas de documentação e de recolha de informação       

• Uma boa prática que melhora e facilita o PCP 

• Uma técnica que complementa as entrevistas pessoais     

• Todas as respostas anteriores estão corretas 


