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

questões a resposta correta. 

 

 

1. Atualmente, o perfil profissional de uma pessoa que trabalha com pessoas com 

autismo deve incluir os seguintes aspetos: 

• Boa disposição e capacidade de coordenação com a família e outros profissionais 

que estão em contacto com as pessoas com autismo 

• Conhecimento atualizado sobre o autismo com uma base científica sólida 

• Flexibilidade perante as mudanças e exigências de cada situação  

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

2. A capacidade para elaborar planos de intervenção individualizados e adaptados 

a cada pessoa, bem como a capacidade para lidar com os imprevistos que podem 

surgir em diferentes situações, são elementos cruciais quando se trabalha com 

pessoas com autismo. Estas capacidades requerem que o profissional demonstre 

especialmente: 

• Uma grande criatividade e flexibilidade 

• Um domínio das diferentes técnicas de intervenção 

• Uma boa coordenação com outros profissionais 

• Uma formação especializada no campo do autismo 

 

3. Quando falamos de uma comunicação eficaz referimo-nos a: 

• Serem capazes de envolver as famílias, criando oportunidades para que expliquem 

as suas preocupações e pontos de vista, conseguindo que compreendam de forma 

clara as preocupações dos profissionais 

• Serem capazes de trabalhar em conjunto com uma equipa multidisciplinar em que 

todos os profissionais partilham informação e participam na tomada de decisões 

• Conhecer muito bem a pessoa com autismo com a qual se trabalha, de forma a 

favorecer e facilitar a comunicação com os profissionais e com as pessoas que a 

rodeiam 

• Todas as respostas anteriores estão corretas 
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4. A empatia (implica a compreensão dos sentimentos, pensamentos e 

experiências dos outros), é uma característica essencial do profissional que 

trabalha com pessoas com autismo porque:  

• Permite-lhe observar e analisar a condição física e/ou emocional da pessoa para 

responder às suas necessidades o mais rapidamente possível 

• Ajuda-o a compreender o comportamento da pessoa com autismo, evitando 

julgamentos ou atribuições erradas sobre as suas intenções (“ele faz isso para me 

deixar irritada”) 

• Permite-lhe entender porque é que é melhor trabalhar a partir de uma abordagem 

positiva baseada em pontos fortes, em vez de enfatizar as necessidades (porque é 

melhor reforçar do que corrigir a pessoa) 

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

5. Em relação à formação e conhecimento: 

• Embora se deva ter por base evidências científicas e boas práticas, às vezes é 

necessário ser flexível e ter um espírito aberto a novas terapias que futuramente 

podem ser inovadoras 

• Quanto mais abrangente é a formação e mais atualizado é o conhecimento que se 

tem sobre o autismo, melhor será o desempenho profissional 

• Não devem ser partilhados com pessoas que não sejam profissionais ou que não 

estejam estritamente relacionadas com o mundo do autismo para evitar a intrusão no 

contexto profissional 

• Devem ser muito específicos e especializados, cada profissional deve dedicar-se 

exclusivamente ao seu campo e depois coordenar com os outros  

 

6. Assinale a opção incorreta: algumas das condições de trabalho a que os 

diferentes profissionais que trabalham com pessoas com autismo podem ser 

expostos, podem gerar uma grande fonte de stress no trabalho. Essas condições 

são: 

• O trabalho com as famílias: deve compreender e apoiar os membros das famílias 

com um grande nível de stress 

• As dificuldades que as pessoas com autismo apresentam ao nível da comunicação 

• A própria atividade laboral que desempenham: exige um grande desgaste emocional 

(gestão de conflitos, frustração, controle das próprias emoções, etc.) 

• Por vezes os objetivos propostos não são alcançados 
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7. Alguns dos sintomas característicos que se podem observar num trabalhador 

com síndrome de Burnout são:  

• Exaustão física e emocional que dificulta a gestão de situações stressantes por parte 

da pessoa 

• Um menor desempenho laboral: o desempenho das tarefas piora 

• Sentimentos de culpa devido a essas dificuldades de gestão no local de trabalho 

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

8. Qual das seguintes opções não é um fator de proteção que o trabalhador pode 

utilizar para evitar o Síndrome de Burnout: 

• Manter uma boa comunicação com os companheiros, superiores e famílias, de forma 

a resolver os problemas que se apresentam, evitando ter que enfrentá-los sem ajuda 

• Adquirir novas competências e conhecimentos profissionais que lhe permita 

desenvolver tarefas no local de trabalho de forma a evitar que fique preso nas tarefas 

mais entediantes ou que estabeleça metas que não estejam ao seu alcance 

• Ficar nervoso e não entender que a prioridade é o bem-estar da pessoa com autismo  

• Manter uma boa organização do espaço, do horário e das suas tarefas, de forma a 

otimizar o tempo e o esforço no local de trabalho, evitando sobrecargas 

 

9. A Ética no campo do autismo: 

• É basicamente responsabilidade do profissional, que deve colocá-la em prática tanto 

na área da intervenção como na área da investigação 

• Não é universal, pois depende dos valores culturais de cada país e dos valores 

pessoais de cada pessoa e, portanto, é aplicada de acordo com o contexto 

• Inclui aspetos pessoais, legais e sociais que devem ser abordados no âmbito familiar, 

profissional e político 

• Não afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas com autismo, embora a afete 

de forma indireta 
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10. Qual das seguintes afirmações não é verdadeira? 

• Nos últimos anos, houve uma mudança de paradigma social e político na forma de 

lidar com a deficiência, facto que nos afastou do Modelo Médico em favor de um 

modelo mais social 

• O paradigma social e político não foi adotado universalmente, e em alguns países 

continua a vigorar o Modelo Médico 

• A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

que entrou em vigor em 2008, foi decisiva na mudança de paradigma 

• A abordagem atual mais social baseia-se e procura garantir os direitos humanos 

universais 

 

11. Todas as afirmações seguintes são verdadeiras, no entanto, a maioria é 

formulada do ponto de vista do Modelo Médico. Qual das afirmações está mais 

próxima da abordagem do Modelo Social? 

• A pessoa com autismo deve aprender um conjunto de competências sociais que lhe 

permitam adaptar-se às exigências das situações sociais 

• Os estudantes com autismo têm mais dificuldades em seguir o currículo académico 

• O facto de algumas pessoas com autismo serem muito rígidas, faz com que 

tenhamos que antecipar todas as mudanças na medida do possível 

• O comportamento de desafio é uma instigação para o profissional, uma vez que este 

deve averiguar porque é que o comportamento ocorre e o que deve fazer para que 

este diminua ou desapareça 

 

12. Todas as afirmações seguintes são verdadeiras, no entanto, a maioria é 

formulada do ponto de vista do Modelo Social. Qual das afirmações está mais 

próxima da abordagem do Modelo Médico? 

• Evitar as metáforas e duplos sentidos facilita a comunicação com as pessoas com 

autismo  

• A rigidez que algumas pessoas com autismo demonstram pode ser uma vantagem 

quando se quer que adquiram rotinas e autonomia em relação a estas 

• Os estudantes com autismo que apresentem dificuldades em seguir o currículo 

escolar necessitam de ter adaptações e apoios específicos dentro e fora da escola 

• Ter a capacidade de desenvolver um sentimento de empatia para com as pessoas 

com autismo, aprendendo a relacionar-se com elas, é tão importante quanto oferecer 

serviços de apoio e ensinar-lhes estratégias de adaptação 
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13. A abordagem do Modelo Social tem sido um avanço em relação à abordagem 

do Modelo Médico porque: 

• É mais inclusivo e procura a participação e integração de todos 

• Considera que a responsabilidade de garantir os direitos das pessoas com 

deficiência é de toda a sociedade, não apenas das entidades e instituições 

relacionadas com estas pessoas 

• Enfatiza o potencial das pessoas com deficiência, promovendo uma visão positiva 

das mesmas 

• Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

14. Qual das seguintes opções constitui a violação de um direito, quando se 

trabalha com pessoas com autismo? 

• Evitar os seus gostos e interesses quando se elabora a sua agenda, ser prático e ter 

em conta os recursos que temos disponíveis  

• Evitar qualquer tipo de viagem, saída ou atividade nova, de forma a que não fiquem 

perturbados ou que ocorram comportamentos de desafio 

• Discutir com todos os profissionais os problemas de saúde associados, de forma a 

que estejam cientes de quaisquer problemas que possam surgir 

• Todas as afirmações anteriores violam algum direito 

 

15. Quando se diz que o Modelo Social é mais inclusivo, significa: 

• Que considera que as pessoas com deficiência podem e devem participar das 

mesmas atividades que as pessoas sem deficiência 

• Que o acesso às atividades deve ser garantido pelas pessoas ou entidades que as 

organizam, se forem de carácter público 

• Que promove atividades e serviços específicos para cada grupo com deficiência 

• Que inclui um marco jurídico validado pela UE 


