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

questões a resposta correta. 

 

 

1. O progresso das crianças com autismo ao nível da comunicação social 

geralmente é:  

• Menor do que no campo do comportamento esteriotipado 

• Maior do que no campo do comportamento esteriotipado 

• Menor do que no campo do processamento sensorial 

• Maior do que no campo do processamento sensorial    

 

2. A intervenção precoce não está associada a:                            

• Melhores resultados no desenvolvimento 

• Descoberta das causas do autismo 

• Plasticidade cerebral 

• Menores custos em termos do tratamento 

 

3. No processo de transição, o aspeto principal é:   

• O educador de Educação Especial 

• A família da pessoa com autismo 

• A pessoa com autismo 

• A escola 

 

4. Todos os objetivos do plano de transição são direcionados para:     

• A qualidade do tempo de lazer 

• A melhoria da autonomia e independência  

• A continuação da educação 

• Emprego em enclaves 

 

5. Os sintomas de autismo ocorrem entre os 18 e os 36 meses de idade:  

• Não surgem mais tarde na maioria das crianças 

• Não surgem mais tarde em nenhuma criança  

• Surgem mais tarde em todas as crianças 

• Surgem mais tarde na maioria das crianças 
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6. A intervenção precoce deve basear-se:    

• Na evidência científica e não na validação social 

• Nas preferências do terapeuta 

• No modelo médico da deficiência 

• Na evidência científica e validação social 

 

7. Os planos de transição devem ser baseados:  

• Nos principais défices do autismo  

• Nos principais défices de uma pessoa com autismo 

• Nas aspirações dos pais 

• Nos pontos fortes e interesses de cada pessoa 

 

8. Qual dos seguintes aspetos se enquadra dentro dos obstáculos da sociedade 

perante a provisão de uma educação complementar: 

• Ausência da teoria da mente 

• Conhecimento insuficiente acerca das regras sociais 

• Procedimentos de administração complexos 

• Solidão 

 

9. Os serviços de apoio devem ser direcionados para:   

• Apenas técnicas de aprendizagem 

• Problemas académicos e não académicos 

• Comunicação, apenas com os colegas 

• Participação ativa em atividades desportivas 

 

10. A distinção entre espaços públicos e espaços privados deve ser aprendida 

na:  

• Infância 

• Pré-adolescência 

• Pós-adolescência 

• Idade adulta 
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11. A autoagressão: 

• Ocorre em todas as pessoas com autismo 

• Nunca ocorre em pessoas com autismo 

• É mais frequente em pessoas com autismo do que nos seus pares neurotípicos 

• É menos frequente em pessoas com autismo do que nos seus pares neurotípicos 

 

12. Os problemas de comportamento socialmente reforçados, são tratados 

através de: 

• Farmacoterapia 

• Conversação 

• Intervenções comportamentais 

• Psicoterapia 

 

13. A trajetória de desenvolvimento do autismo é caracterizada por:  

• Melhoria contínua 

• Deterioração contínua 

• Tempo e fluxo variáveis 

• Um pico de desenvolvimento na idade adulta 

 

14. Emprego apoiado significa: 

• Baixa produtividade 

• Empregos mal pagos  

• Trabalhar com outros trabalhadores com autismo 

• Trabalhar com pessoas que não têm autismo 

 

15. A equipa móvel de apoio ao emprego é uma forma de:   

• Emprego protegido 

• Emprego apoiado 

• Emprego competitivo 

• Empreendedorismo social  

 

 

 

 

 



 
 
 

5 
 
 

16. Nas casas de grupo residem:                           

• Até 6 pessoas com autismo e os seus familiares  

• Mais de 6 pessoas com autismo sem relação entre si 

• Até 6 pessoas com autismo sem relação entre si (ou com outras perturbações)  

• Até 20 pessoas com autismo severo 

 

17. Em comparação com os adolescentes, as pessoas mais velhas com autismo: 

• Têm problemas de digestão e problemas psiquiátricos com mais frequência  

• Têm problemas de digestão e problemas psiquiátricos com menos frequência 

• Têm mais problemas digestivos, mas menos problemas psiquiátricos 

• Têm menos problemas digestivos, mas mais problemas psiquiátricos  

 

18. Em comparação com a população neurotípica, no caso dos adultos com 

autismo, é raro ocorrerem: 

• Problemas visuais 

• Problemas de pele 

• Epilepsia 

• Comorbilidades psiquiátricas 

 

19. Vida independente significa que a pessoa com autismo:     

• Recebe apoio natural 

• Não recebe apoio 

• Recebe apoio formal 

• Recebe apoio de um profissional independente 

 

20. O apoio à vida independente significa que a pessoa com autismo:  

• Partilha a sua casa com outras pessoas com deficiência, apenas, se for essa a sua 

escolha 

• Partilha a sua casa com um pequeno número de pessoas com autismo 

• Partilha a sua casa com um grande número de pessoas com autismo 

• Partilha a sua casa com um pequeno número de pessoas com deficiência 


